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PREKARIETATEAREN KONTRA

E
makumeen Na-
zioarteko Eguna
da gaur, eta, urte-
ro legez, kaleak al-
darrikapenez be-
teko dira. Femi-

nistok iraultzarako prest!
Elkarrekin, askotarikoak eta sa-
retuak leloarekin egingo dituzte
aurtengo mobilizazioak. «Ema-

kumeak sarean elkartu gara, al-
txatu eta aliatu, eta horrela jarrai-
tuko dugu. Sareak josi ditugu pa-
triarkatuak gure bizitzetan eta
gorputzetan ezartzen duen indar-
keriatik libra gaitezen», azaldu
du, manifestu baten bidez, Euskal
Herriko mugimendu feministak. 

Mugimendu feminista askota-
rikoa dela diote, eta hori aberasta-

sunarekin lotzen dute. «Guztion
onerako da; beharrezkoa da femi-
nistok elkarbizitza, elkartasun eta
aitortzaren gainean eraiki nahi
dugun askotariko Euskal He-
rria». Bide horretan, ordea, ha-
maika oztopo daude; egungo ere-
du ekonomikoa, kasurako: «Sis-
tema osoa dago krisian, baina es-
kubideen galera eta desberdinta-
sunen areagotzea askoz ere
makurragoa dira emakumee-
kin». Sistema neoliberalarentzat
aurrera egitea «ihes egitea» dela
salatu dute. Haien ihesaldia ikusi-
rik, sistema eraldatzea jarri dute
jomugan. «Natura nola ustiatu
pentsatzeari utzi, eta iraukortasu-
na nola bermatu pentsatzen hasi
behar da». Autogestioa, elkarta-
suna eta babes sareak dira, Euskal
Herriko mugimendu feminista-
ren ustez, enpresa erraldoien bo-
tereari aurre egiteko modua. 

Emakume kurduen errealita-
tea ere gogora ekarri dute mani-
festuan —eta, bide batez, baita

gainerako errefuxiatuena ere—:
«Behartutako migratzaileek
muturreko indarkeria pairatzen
dute gerratik ihesean beren
burua mafiari salduta, esklabo
bihurtuta edo gizonezko errefu-
xiatuek bortxatuta». Gerra ema-
kumeekin ankerragoa dela gehi-
tu dute. Euskal Herriko egoera
politikoa ere aipatu diote. «Ema-
kumeon eskubideak sistemati-
koki urratzen dira; eraso eta hil
egiten gaituzte. Hemen ez dugu
bakerik».

Ahalduntzea beharrezko

Bilgune Feministak ere bake pro-
zesua hartu du hizpide manifes-
tuan, eta gogoratu du emakume-
ek eguneroko ogi dutela indarke-
ria matxista: «Emakumeon
aurkako gutxiespenak, irainak,
gustukoak ez diren txisteak, kol-
peak, hilketak, prekaritatea eta
muturreko pobrezia egunero du-
gun errealitatea da».

Krisi ekonomikoa emakumeek
pairatzen dute gehien, baina kri-
siari beste analisi bat egin nahi
izan dio Bilgune Feministak:
«Krisiak grezieraz aukera esan
nahi du, eta guretzat ere hala da;
aldaketaren norabidean, Euskal
Herriaren burujabetza feminista-
ren bidean kokatzen gara». Bu-
rujabetza feminista «ez da egoera
ideal eta mugiezin bat», Bilgune
Feministarentzat; aitzitik, proze-
su dinamiko eta aldakor gisa
ikusten dute. Prozesu hori ezta-
baida sozial askoren ondorioz
sortuko dela nabarmendu dute:

Egungo eredu ekonomikoa eraldatuko duen estrategia
feminista baten beharra ikusten du Euskal Herriko
mugimendu feministak. Izan ere, sistema kapitalista bereziki
«ankerra» da emakumeekin. Hura amaitzeko inoiz baino
antolatuago eta elkartuago daudela gehitu dute.

Burujabetzara bidean 

Euskal Herriko herri eta hiriburuetan manifestazio ugari egingo dituzte gaur. JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS

MOBILIZAZIOAK 

Hiruburuak

Baiona. Elkarretaratzea egingo

dute, Apezpiku etxearen aurrean,

18:15ean. 

Bilbo. Manifestazioa Arriagatik

abiatuko da, 19:30ean.

Donostia. Bulebarrean hasiko da

manifestazioa, 19:00etan.

Gasteiz. San Anton plazatik abia-

tuta, manifestazioa egingo dute

20:00etan.

Iruñea. Gazteluko plazatik aterako

da manifestazioa, 20:00etan. 

«Prozesu horrek egingo gaitu he-
rri». 

Hori guztia bideratzeko, estra-
tegia feminista bat osatu behar
da, haien ustez. Ahalduntzea da
horretarako giltza. Gogoratu zute
gorputzak eta harremanak eral-
daketa prozesuaren erdigunean
jarri behar direla estrategia hori
hezurmamitzeko. Komunitatea
sortzeari ere garrantzia ematen
dio Bilgune Feministak, eta gai-
neratu du herrigintzak eta herri-
tarren parte hartzeak ekarriko
dutela hori. «Beharrezkoa dugu
Euskal Herriaren askapen proze-
su eta gatazken konponbidean
eragiten duen ahalduntze proze-
sua ere, gutasunak egiten gaitue-
lako libre». «Erronkari» aurre
egiteko kalean kontraboterea
egituratu eta boterea lortu behar
dela diote.  
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S
orterritik alde egin
duen errefuxiatuak,
asiloa eman dion herri-
ra iristen denean, tau-

pada egiten dion bihotza bakarrik
ekarri du; gainerakoa bere he-
rrian utzi du, edo bidean galdu
du». Hala laburbildu du Maryam
Fathi kurduak migranteak Euro-
parako bidean pasatzen ari diren
kalbarioa: «Izugarrikerien leku-
ko dira. Behar dutena laguntza
soziala da, eta ez naiz laguntza
ekonomikoari buruz ari, giza la-
guntzaz baizik». Basauriko (Biz-
kaia) Mariene emakumeen etxe-
an, emakume errefuxiatuen ego-
era izan zuten mintzagai
larunbateko Bijilia Feministan,
eta hitzaldia egin zuen Fathik.

Kurdua eta feminista da, eta
Irango Gobernuaren jazarpenetik
ihes egin behar izan zuen. Haren
hitzetan, «hirugarren mailako
herritarrak» dira Iranen kurduak
eta emakumeak: «Talde feminis-
ta batean parte hartzeagatik nuen
Polizia atzean. Harrapatu izan
banindute, defentsa eskubiderik
gabe epaitu, eta ‘jainkoaren etsai’

izendatuko ninduten betiko».
Iranen mugimendu politiko edo
sozialetan parte hartuz gero, an-
tzeko patua izaten dute guztiek.
Iaz 700 presotik gora hil zituen
Irango Gobernuak. «Estatu pa-
triarkal batean bizitzeak eta kur-
dua izateak ondorio latzak ditu:
heriotza zigorra erraz asko ezarri
ahal dizute».  

Bere ahotik kontatu du istorioa
Fathik. Errefuxiatuak sorterria
uzteko erabakia hartzen duen
momentutik bertatik jartzen
duela bizia arriskuan. «Jendeak
dio nahi dugulako etorri garela,
baina ez da hala. Beharragatik
hartu dugu hona etortzeko eraba-
kia; hona etortzea ez da erosoa
izan guretzat». 

Gogoan du, halaber, sorterritik
ihes egin ezin izan duen jendea.
Alde egiteko «diru asko» behar

dela esan du, eta ordaintzea ez
dago denen esku. Han geratzen
direnen baldintzak oso txarrak
dira, eta aukera hori egin dutenek
ere gertu dute heriotza. «Horre-
gatik erabaki nuen nik ere ihes
egitea». Semearekin batera egin
zuen sorterritik Euskal Herrirako
bidea. Fathiren antzeko egoeran
ehunka emakume daude Ekialde
Hurbilean. «Sirian, adibidez, txi-
kituta daude etxeak eta herriak;
han ezin da bizi». 

Elkartasuna beharrezko
Europara iristea odisea arrisku-
tsua da. Horregatik, Fathik dio
errefuxiatuek babes psikologikoa
eduki behar luketela iritsi bezain
laster. «Minduta datoz. Muga
mordoa igaro behar izan dute;
baldintza kaskarretako ontziekin
nabigatu dute itsaso zakarrean,
eta bidean ehunka lagun hiltzen
ikusi dituzte; haurtxoak, besteak
beste». 

Egoera halakoa izanik, ezin-
bestekoa da babes sareak sortzea.
«Giza laguntza behar dute, berta-
koen babesa. Errefuxiatua ezer

gabe iristen da, eta, gai-
nera, iritsi den herriko
kulturara egokitu behar
du, bertako hizkuntza
ikasi». Diru laguntzen
gainetik jarri ditu babes
horiek. «Elkartasuna da
behar dutena». Newroz
Euskal Herriko kurduen
elkarteko kidea da Fathi.

Errefuxiatuen inguru-
ko berriak telebista eta egunka-
rietan ikusita, Anabel Sainz
Marienea emakume etxeko tek-
nikaria ezin izan zen ezer egin
gabe geratu. «Injustizia ikaraga-
rriak ari dira gertatzen hemendik
gertu, eta gu bagara horren eran-
tzule, neurri handi batean». Tek-
nikariari lehentasunezkoa irudi-
tzen zaio egoerari erantzutea.
«Beharbada ezingo dugu eran-
tzun teknikorik eman, baina
egoera alda dezakegu». Horrega-
tik erabaki zuten emakumezko
errefuxiatuen errealitatea mahai
gaineratzea. «Etengabe ari dira
errefuxiatuen eskubideak urra-
tzen, eta egoera aztertu nahi
genuen, handik lanketaren bat
abiatzeko». Erantzuna tokikoa
izanagatik, ez baita hutsala izan-
go. «Gure esku dago zerbait egi-
tea». 

Emakumezko errefuxiatuen errealitatea ezagutzeko asmoz, Bijilia Feminista
egin dute asteburuan Basauriko Mariene emakumeen etxean. Besteak
beste, Maryam Fathi errefuxiatu kurduak hitzaldia eman du.

«Bizia baino ez dakarte»
Maryam Fathi hitzaldia ematen. MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS

Giza laguntza behar dute,
bertakoen babesa.
Errefuxiatua ezer gabe iristen
da, eta egokitu egin behar du»
Maryam Fathi
Errefuxiatu kurdua eta Newroz elkarteko kidea

‘‘



BERRIA

Asteartea, 2016ko martxoaren 8a4 b Emakumeen Nazioarteko Eguna

S
inatu ditugun
dokumentuak
urrats garrantzi-
tsu bat dira ber-
dintasunaren bi-
dean; denon ar-

tean konpromisoa hartzen dugu
gauzak hobetzeko». Bide luzea
dago aurretik, baina Ana Alberdi
Emakundeko idazkari nagusiak
badaki pausoz pauso egiten dela
ibilbidea. Mugarri da horregatik
kode deontologikoa: Publizitate
eta komunikazio ez-sexistarako
kode deontologikoa eta autoe-
rregulaziokoa Euskadin. 51 he-
dabide eta publizitate agentziak
parte hartu dute haren lanketan,
tartean BERRIAk.

360/2013 lege dekretuak ze-
hazten du emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasuna lortzeko
beharrezkoa dela publizitatea eta
komunikazioa landuko dituen
kontseilu bat sortzea. Hura oina-
rri hartuta sortu zen Begira. Pu-
blizitatean eta komunikazioan
bazterkeria saihesteko aholkula-
ritza eskaintzen du batzordeak.
Horrez gain, berdintasuna indar-
tzeko baliabide etikoak sortzeko
lana ere bere gain hartzen du ba-
tzordeak; horretarako, hedabide-
en parte hartzeaz baliatuz. Ingu-

rumari horretan sortu da berriki
sinatu duten kode deontologikoa. 

Begirako batzorde mistoa ho-
nako hauek osatzen dute, besteak
beste: Jaurlaritzako eta unibertsi-
tateko ordezkariak, Emakumeen
Aholku Batzordea, hedabideeta-
ko ordezkariak eta Emakundek

izendatzen dituen adituak. «Ko-
munikazioan edo publizitatearen
munduan jarduten duten norba-
nakoak ekartzen ditugu, haien
aholkularitza jasotzeko». 

Prozesu parte-hartzaile luze
baten ondorio da kodea, eta Al-
berdiren ustez, hori bada doku-

mentuaren punturik garrantzi-
tsuenetako bat. «Parte hartu du-
ten hedabideek erakutsi dute
gaiak kezka sortzen diela, eta ego-
era aldatzeko prest daudela». Ko-
munikazio eta publizitate enpre-
sek gizartean daukaten «inda-
rra» onartzen da dokumentua-

ren bidez, eta hori ere esangura-
tsua iruditzen zaio Alberdiri.
«Enpresa batzuek sarritan diote
gizartean dagoena irudikatzen
dutela ikus-entzunezko produk-
tuen bidez. Gizarte hori nola iru-
dikatzen duten da arazoa, ordea,
eta pertsonen balioak eraikitzera-

Hedabideek eta publizitate agentziek erakusten duten gizarteak pertsonen portaeretan eragin
egiten duela iritzita, publizitate eta komunikazio ez-sexistarako kode deontologikoa kaleratu
berri du Emakundek. 51 komunikazio enpresa eta publizitate agentziek parte hartu dute.

Eragiten duena aldatzea xede

Kode deontologikoko parte hartzaileak, hura sinatu zuten ekitaldian. JAIZKI FONTANEDA / ARGAZKI PRESS
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koan eragin zuzena dauka». Ber-
dintasunaren aurka egiten dena
baino gehiago, horren alde zer
egin daitekeen erakutsi nahi du
kode deontologikoak. «Ez dugu
esaten ezin denik emakume etxe-
koandrerik ipini iragarkietan; jar
daitezke, bai, baina ezin dena da
publizitatean emakumea beti
etxekoandre azaldu». Kode de-
ontologikoan hori zehaztu dute. 

Horretarako, trebakuntza saio
laburrak ere egin dituzte kode de-
ontologikoan parte hartu duten
enpresek. Gizartea eraldatzeko
giltza iruditzen zaizkio trebakun-
tza saioak Alberdiri. «Ez da erra-
za barruan sartu dizkiguten ere-
du eta ohiturak desikastea; hel-
buru hori behar bezala lortu nahi
bada, ezinbestekoa da formakun-
tza». 

Oinarria sortzen ari da
Alberdik argi du azken urteetan
aldaketak egin direla. Sentsibili-
zazio handiago dagoela esan du,
eta Begiran jaso dituztela horren
zantzuak. «Proiekturen bat egi-
terakoan sortzen zaizkien zalan-
tzak argitzen dizkiegu; jendearen
kexak, berriz, igo egin dira, geroz
eta gutxiago onartzen dituzte he-
rritarrek jokabide sexistak». Mo-
bilizazio hori benetan garrantzi-
tsua da Alberdirentzat: «Fun-
tsezkoa da gure lanerako.
Aldaketak herriak egindako pre-
siotik etorriko direlako». 

Komunikabideetako edo pu-
blizitateko eduki sexistak salatze-
ko aukera ematen du Begirak, eta
erantzuleari zigor ekonomikoa
jar diezaiokete. «Delituaren larri-
tasunaren arabera, Begirak edo
Eusko Jaurlaritzak jarriko du zi-
gor ekonomikoa». 

Kode deontologikoaren bidez,
emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna bermatzeko zer eta
nola egin behar den azaltzen da —
eta hura sinatu dutenek han jarri-
takoa betetzeko konpromisoa
hartu dute—, ez du publizitate
agentziak kontrolatzeko xedea.
Eremu hori neurtzea zailagoa
dela dio Alberdik, aldea dagoela-
ko enpresa horien diru iturriaren
arabera. Alegia, diru iturri publi-
koaren bidez funtzionatzen ba-
dute, legearen eskakizunei heldu
behar diete, eta ondorioz, ezin
dute estereotipoak indartzen du-
ten publizitatea egin. Finantzake-
ta pribatukoek «libreago» joka
dezakete, nahiz eta kexarik egon
bada jakinarazpenak helaraziko
dizkien Emakundek. Agentziak
arrastoan sartzeko, baina, argi du
zein den gakoa Alberdik: «Gizar-
tea mobilizatzen badugu, agen-
tzien joera azkarrago aldatzea
lortuko dugu». 

Komunikazioan eta generoan
aditua da Pablo Vidal (Valentzia,
Herrialde Katalanak, 1961), eta
duela hiru urtetik Begira batzor-
deko kide ere bada. Iragarkiak in-
terpretatzeko arazo larriak dau-
dela dio: «Ez dakigu iragarkikoa
ezbaian jartzen».
Begira batzordeak kaleratu be-

rri duen publizitate eta komuni-

kazio ez sexistarako kode deon-

tologikoa lantzen aritu zara. No-

lako prozesua izan da?

Hainbat hedabide eta publizitate
enpresak parte hartu dute kode
deontologikoa osatzen, Begira
batzordeko kideak batzuk, han-
dik kanpokoak beste batzuk. Pu-
blizitatearen alorra lantzeko,
saiatu gara batzordetik kanpoko
agentziekin ere lan egiten. Tamai-
na aldetik ere desberdinak dira
agentziak, eta kode deontologi-
koa osatzeko enpresa handiak ere
ekarri ditugu. Eragiteko eremua
ez da bera agentzia handietan,
produkzio handikoak izaten dire-
lako. 
Nola eragingo du kode deonto-

logikoak?

Kontuan izan behar da boronda-

tezko prozesua izan dela. Bestal-
de, kodean idatzi dena parte har-
tzaileek onartu eta barneratu
egin dute; beraz, arduraz era-
mango dute aurrera. Ez da betea-
razlea, baina kodearen gainean
badago  marko legegile bat: Euro-
patik datorrena da horietako bat,
eta bestea, Eusko Jaurlaritzak
landutakoa. Hor aipatzen denez,
ezin da emakumeen irudia zikin-
tzen duen publizitatea egin.

Halako tresnak urteetan gizarte
eragileek egindako presioagatik
lortu dira. Gauza jakina da orain
arteko gizarte ereduak matxis-
moa ekarri duela, eta hori amai-
tzeko ezinbestekoak dira baliabi-
deak. Berdintasunerako bidean,
tresna berri bat gehiago izango
da kodea. Oinarrizko gauza bat
egin dugu: indarrak bildu ditugu
erakunde publiko eta pribatuek.
Publizitate agentziek gaia lan-

tzeko arazorik izan al dute?

Orokorrean, oso ondo erantzun
du sektoreak. Izan dugu oztopo-
ren bat edo beste, zenbait egoera
matxismoarekin ez zutelako
lotzen. Kasu horietan ikuspun-
tua berritzen laguntzen genien
trebakuntzaren bidez. Baina, oro
har, lanerako gogoa ekarri dute,
eta lagungarriak izan zaizkigu.  
Iragarkiak nonahi daude, eta ho-

rietako asko sexistak dira. Nola

itxi daiteke halakoen igorle de-

naren iturria?

Nabarmendu behar da,
lehenengo, hainbat se-
xismo mota daudela.
Gaur egun ezin da egin
sexismo bortitza  —hau

da, emakumeak umiliatu, bazter-
tu edo bortxatzen duen publizita-
tea— indartzen duen iragarkirik.
Neurri batean halakoak desager-
tu dira Europako hedabideetan.
Badago, ordea, halakoak ikus dai-
tezkeen ingurune bat: sare sozia-
lak. Interneten topatu daitezke
halako iragarkiak.
Sexismo bortitza ez agian, baina

zeharka emakumeen topiko ba-

tzuk indartzen duen publizitatea

oso presente dago hemen. 

Sexismo tradizionalista deitzen
zaio horri, eta publizitate agen-
tzia gehienak horretara estuki lo-
turik daude. Tradizionalista dela
diot gure gizartean dagoeneko
gutxi ikusten diren ereduak ager-
tzen direlako iragarkietan. Publi-
zitate hori ez da erreala. Esatera-
ko, emakumea etxekoandre gisa
edo oso lanbide apalekin azaltzen
da. Ez dut esan nahi lanbide eska-
sak direnik, inola ere ez, baina
egun ia ikusten ez diren ereduak
dira. Lan ordaindua duten ema-
kumeen %65 abokatuak, medi-
kuak edo irakasleak dira. Erreali-
tate hori ezkutatzen duen sor-
tzailea zein garaitako gizartean
bizi da? Iragarkietako autoetako
gidariak gizonezkoak izan ohi di-
ra, eta hor ere ikuspuntu matxis-
ta erabiltzen da. DGT Espainiako
Trafiko Zuzendaritzaren arabera,
emakumezko gidariak gehiago
dira, eta auto erosleak dira. Aur-
ten azaldu dira pare bat iragarki-
tan emakumezkoak gidari. EAE-
ko emakumeen %8 baino ez dira
etxekoandreak, eta familia tradi-
zionalen portzentajea %36 ingu-
rukoa da. Hala ere, horrelakoak
dira nagusi iragarkietan. Zentzu-
gabea da diskurtso hori indar-
tzea. 
Produktu farmazeutikoen ira-

garkietan ere emakumeak na-

gusi dira. 

Kode deontologikoan beste kate-
goria bat eman genion horri. In-
tentsitate baxuko sexismoaren
kategorian sartu dugu, horien bi-
dez, emakumeak ahulak direla,
erraz gaixotzen direla, zalantza-
tiak direla eta abar esaten dutela-
ko behin eta berriz. 
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako

nerabeekin ikerketa egin zenu-

ten iaz. Noraino maneiatzen di-

tuzte iragarkiek?

Harrituta geratu ginen nola bar-
neratu duten intentsitate baxuko
sexismoa. %70ek zioten ez zirela
sexistak, nahiz eta emakumeak
irudi kaxkarrean azaldu. Telebis-
tan edo hedabideen bidez jaso-
tzen dutena sozializatu egiten
dute, neurri handi batean hare-
kin hazi eta hezi direlako. Gaur
egungo nerabeen amek kanpoan
egiten dute lan, baina iragarkie-
tan agertzen diren ereduak ez
dituzte zalantzan jartzen. Inter-
pretazio arazo larriak daude.
Jostailuen bidez ere eredu ba-

tzuk baino ez dira indartzen. 

Teknologia duten jostailuen por-
tzentaje handi bat mutilentzako
da; neskenak, berriz, esku laneta-
rako jostailuak dira, eta ez dara-
mate gailurik. Jostailuen fabrikek
sexismo bortitza indartzen dute,
emakume pasiboak eta otzanak
sortzea dute xede.

«Berdintasunerako
bidean, tresna berri bat
gehiago izango da kodea»

Pablo Vidal  b Publizista eta Begirako kidea

Komunikazio eta publizitate ez-sexistarako kode deontologikoa
osatzen parte hartu du Vidalek, eta ontzat jo du erakunde pribatu 
eta publikoek generoaren gaia elkarlanean lantzea. 

LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

«Emakume landunen %65
abokatuak edo irakasleak dira.
Hori ezkutatzen duen sortzailea
zein garaitan bizi da?»
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A
ri da gizartea
kontzientzia-
tzen indarke-
ria matxista-
ren aurkako
borrokan, bai-

na ez da aski oraino. Lortu da, esa-
terako, hilketak agenda politiko-
an sartzea, baina horrek ez du

ekarri hildakoen kopuruen behe-
rakada, ezta erasoen jaitsiera ere.
Baina indarkeria matxistak eraso
gehiago ere hartzen ditu bere
gain. «Askotan, hilketekin edo
bortxaketekin lotzen da indarke-
ria matxista, baina hori iceberga-
ren punta da. Icebergak gorputz
sendoa du azpitik». 

Kontzeptua berriz ere mahai
gainean jarri nahi dute feminis-
tek. «Kalera atera behar dugu ez-
tabaida, horri buruz zer ulertzen
dugun jakiteko», azaldu dute
Marian Sagastizabal Gasteizko
Bilgune Feministako kideak eta
Teresa Maldonado Bilboko Femi-
nistaldeko kideak. Hausnarketa

prozesu bati ekiteko eta indarke-
ria matxistari erantzun bateratu
bat emateko manifestaziora deitu
du Euskal Herriko Mugimendu
Feministak apirilaren 9rako, Gas-
teizen. 11 eraso 12 erantzun, Fe-
ministok prest! leloa izango du
protestak.  

Sagastizabalek eta Maldonadok

ez dute dena ilun ikusten, baina
argitasuna oso urrun dagoela dio-
te. «Indarkeria matxistaren ka-
surik bortitzenak —bortxaketa
edota hilketa— dira gehien sala-
tzen direnak, hor ikusten dugu
kontzientzia badagoela, baina
beste elementu batzuek ihes egi-
ten dute». Patriarkatuak bazter-

Indarkeria matxistaren zenbait ertz azalean geratzen direla ikusi du Euskal Herriko Mugimendu
Feministak. Gaia mahai gainean jarri eta eztabaida sortzeko, Feministok Prest kanpaina abiatu
dute. Apirilean egingo duten manifestazio nazioanalarekin amaituko dute hausnarketa prozesua.

Ez dela aski gogoratzeko

Apirileko manifestazioa iragartzeko Euskal Herriko Mugimendu Feministak egin zuen agerraldia. BILGUNE FEMINISTA
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tzen dituen bost ardatz identifi-
katu dituzte, eta, manifestazioa-
ren aitzakian, horiek gizartera-
tzeko asmoa du mugimendu fe-
ministak. Eraso zuzenez gain,
heteroarauaren ezarpenetik al-
dentzen diren sexualitateak, mi-
grazioa, sexismo ekonomikoa eta
festarekin lotutako erasoak dira
ardatz nagusi horiek. «Ongi diag-
nostikatu behar dira, gainontze-
an ezingo baita horiek amaitzeko
baliabiderik sortu». 

Ardatz horien gaineko kon-
tzientzia oraindik «lausoa» dela
dio Sagastizabalek:«Zalantzan
jartzen dira, jendeak ez ditu bene-

tako eraso gisa hartzen». Ondo-
rioak, baina, latzak dira. «Bull-
ying kasuak egon dira, genero di-
sidenteen aurka; nerabeak ere
suizidatu dira, sentitzen ez duten
gorputz bat daukatelako... Gerta-
era horiek ez dira ezerezetik sor-
tu, patriarkatuaren ondorio dira,
albo kalte larriak dira», gehitu du
Maldonadok.

Indarkeria matxista sarri politi-
ka arrazistak defendatzeko «ai-
tzakia gisa» erabiltzen dela adie-
razi du Sagastizabalek. Halakoe-
tan emakume migranteei eraso
bikoitza egiten zaie, lehendik ere
prekaritatea eta genero bazterke-
ria jasan behar izaten dituztelako.
Gaur egun pil-pilean dagoen gaia
izaki, bereziki interesgarria irudi-
tzen zaio ikuspuntu hori lantzea.
Finean, feminismoak urteetan
egindako hausnarketak gizarte-
ratu eta partekatu nahi dituztela
diote.

Berdintasunaren arloan egiten
ari diren murrizketak ere salatu
nahi dituzte apirileko protestan:
«Sentsibilizazioan eta bortizkeria
gutxitzeko lanean ari diren era-
kunde eta taldeak gutxiesten ari
direlako». Manifestaziorako mo-
torrak berotzeko atxikimendu
kanpaina bat abiatu dute, eta
https://feministokprest.word-
press.com/ blogean manifestua
jarri dute irakurgai. 

A
utodedentsa feminis-
ta zer den azaltzeko
ikastaroa eman zuen
Saioa Vera ESK sindi-

katuko kideak, otsail amaieran.
Autodefentsa feminista, baina
zer arraio da hori? mintegia pu-
bliko mistoarentzat zenez, Verak
autodefentsa kontzeptua lantzea-
ri eman zion garrantzia:«Auto-
defentsa fisikoa lantzeak izaera
politikoa du, eta emakumeak
ahalduntzeko baliabidea da; kon-
tzeptua, ordea, zabalagoa da, eta
gizonak feminismora erakartze-
ko balio dezake». Hamasei lagu-
nei eman zien hitzaldia Verak, eta
horietatik hiru ziren gizonezko-
ak. 

Steilas sindikatuarekin batera,
formakuntza saioak egiten dituz-
te hilero, eta Emakumeen Nazio-
arteko Eguna gertu zegola ikusi-
rik, feminismoa azaltzeko lante-
gia egitea erabaki zuten. Vera
gustura dago hitzaldian landu
zuenarekin: «Gune interesgarri
bat sortu genuen; feminismoaz
hausnartzeko ingurune eder bat
izan genuen». 

Lehenik eta behin, ohiko de-
fentsa pertsonalaren eta autode-
fentsa feministaren arteko des-
berdintasunak azaldu zizkien en-
tzuleei. Helburua da bien arteko
desberdintasunik nabarmenena:
«Autodefentsa feminista ahal-

duntzea helburu duen tresna da;
defentsa pertsonalak, berriz, ez
du xede politikorik. Argi utzi nahi
izan nien». 

Teoria ariketa praktikoekin
tartekatu zuen Verak. Edukiak
helarazteko modurik onena iru-
ditu zitzaion: «Beharrezkoa da

desikaste prozesu bat egitea femi-
nismora gerturatzeko. Aurretiko
lanketa hori egiteko, ariketa ba-
tzuk egin genituen. Hitzaldia bere
hartan eman izan banu, kontzep-
tuak airean geratuko ziren». Ari-
ketek autodefentsa feministaren
eta indarkeria matxistaren ingu-
ruko zurrumurruak lantzeko ba-
lio izan zien. 

Lanketek oso ideia interesga-
rriak eragin zituzten, Veraren
esanetan. «Indarraren erabilpe-
naz aritu ginen, adibidez. Femi-
niston artean zalantza handiak
sortzen dituen alorra da, berez.
Tailerrean ere gaia atera zen, eta
eduki interesgarriak eman zizki-
guten entzuleek». 

Antzeko plaza gehiago sortu
beharko liratekeela uste du Ve-
rak, hala kontzientziazioa ere
handiagoa izango delako: «Lan-
keta zenbat eta zabalagoa izan,
are eta sarean ehunduagoa egon-
go da feminismoa, eta, horren-
bestez, indarkeria matxistaren
aurkako borroka bateratuagoa
izango da». Gaineratu du, uste
okerrek ere leku gutxiago izango
luketela gaia landuz gero. 

Sentsazioak partekatzen
Veraren arabera, ESKn saiatzen
dira antzeko saio gehiago egiten.
«Indarkeria matxista oso barne-
ratuta dagoen kontzeptua da, eta,

gizonezko askorentzat
benetan zaila da horretaz
ohartzea, ez baldin bada
egiten ideien, egoeren
eta gertakizunen azalpen
bat».

Segurtasun sentsazio-
az ere aritu ziren saioan.
Gai horrekin «hausnar-
keta benetan sakonak»
egin zituztela gogoratu

du Verak. «Beste ikuspuntu ba-
tzuk adierazi zizkiguten, eta niri
nirea sakontzeko balio izan dit,
sarritan geuk bizi izan dugunetik
egiten baititugu hausnarketak».
Emaitza ikusirik, lantegia berriz
ere egingo dutela argi du ESKako
kideak.

Autodefentsa feministaren ezaugarri nagusiak
azaltzeko lantegia egin dute ESK eta Steilas
sindikatuek, elkarlanean. Ideien «truke
oparoa» egin dute parte hartzaileek.

Desikasteko
eremu berriak

Parte hartzaileak lantegiko ariketak egiten. ESK

[Indarkeria matxistaren
ardatz batzuk] Zalantzan
jartzen dira, jendeak ez
ditu benetako eraso gisa
hartzen»
Marian Sagastizabal
Feminista

«‘Bullying’ kasuak egon
dira genero disidenteen
aurka, suizidioak...
Gertaera horiek ez dira
ezerezetik sortu»
Teresa Maldonado
Feminista

‘‘

Beste ikuspuntu batzuk
adierazi zizkiguten, eta niri
nirea sakontzeko balio izan dit,
sarri geuretik aritzen baikara»
Saioa Vera
ESK sindikatuko kidea eta feminista

‘‘
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M
endebaldeko leiho
moretik itsasoa
ikusten da, itsaso
urdin zabala, ur-

laster bizikoa. Hara murgiltzeko
helburuz sortu dute Beste Femi-
nismoak irakurle taldea. Korron-
teen norantza eta jatorria «des-
kubritu» eta «eztabaidatzen»
dute Luciana Alfaro eta haren tal-
dekideek hilero egiten dituzten
bileretan. Besteak beste, feminis-
mo deskoloniala, beltza eta kolo-
re guztietakoa izaten dituzte hiz-
pide, eta, bide batez, beren burua
«kokatzen» ahalegintzen dira. 

EHUren Ikasketa Feministak
eta Generokoak masterrean otu
zitzaien irakurle talde bat mar-
txan jartzeko ideia. Hura izan zu-
ten amu: «Beste feminismoetan
arakatu nahi dugu, jakin horieta-
tik zer den garrantzitsua, zeri
errepara diezaiokegun».

Nahiz 35 bat lagun dauden ize-
na emanda, zortzi emakume jar-
dun ohi dira munduko feminis-
moei buruz hilero. «Liburu eta
idatziak irakurtzen ditugu, gero
gure artean eztabaidatzeko. Saio-
aren ostean, berriz, hurrengo hi-
lerako materiala zehazten dugu

denon artean». Angela Davis,
Gloria Anzaldua, Xeri Moraga eta
beste egile batzuen obrak landu
dituzte.

Taldeko kide batzuk migrante-
ak dira, Kolonbia, Peru eta Pana-
makoak, besteak beste. Alfaroren
ustez, horrek badu eraginik libu-
ruetako edukiei heltzeko orduan.
«Feminismo deskolonialari bu-
ruz dihardugu, beharbada, geure
sorlekuari buruz hausnartzeko
balio digulako». Lanbideak era-
man ditu irakurle taldera, berriz,
beste taldekide batzuk. «Halako-
etan, gertutik ezagutu dituzte

emakume horien errealitateak,
eta haien herrietako feminismoa
ezagutzea lagungarri zaie lanera-
ko», Alfaroren arabera.  

Ikasteko betaurrekoekin
Mendebaldetik begiratzen dute
Latinoamerikara edo AEBetara,
ikasteko betaurrekoekin. Aldera-
ketak egiteko xederik ez dutela
adierazi du Alfarorok. «Gure dis-
kurtsoa indartzeko balio digu,
baita gure sorlekuko egiturak
ezagutzeko ere, hori ere gurea
baita». Izan ere, landu dituzten li-
buruetan ez da generoa bakarrik

lantzen. «Arraza, gizarteko ohi-
turak eta beste hainbat egitura
lantzen dira; gizarte sistemak, az-
ken finean. Feminismoa hori ere
bada, feminismoa ez baita arra-
zista edo kapitalista».  

Beste feminismoen bitartez,
Euskal Herrian duten tokia bila-
tzen saiatzen dira. «Ez da gauza
bera Mendebaldeko feminista
izatea edo feminista latinoameri-
karra izatea». Feminismo guz-
tiek gizarte sistemaren kargak
baitituzte soinean, baldintza des-

berdinetan sortu baitira. «Gure
sorlekuetan desoreka sozial ika-
ragarriak daude, eta ez soilik ge-
neroan. Arrazakeria, adibidez,
egituran barneraino sartuta
dago», gaineratu du Alfarok. 

Horregatik, irakurketek «au-
toebaluaziorako» bidea ematen
diela uste du Alfarok. «‘Zeintzuk
dira zure pribilegioak? Zergatik
dituzu zuk?’ Horrelako galderak
sortzen zaizkigu, eta gero denen
artean erantzuten ahalegintzen
gara».

Ezinbestean, egungo gizartea
berrirakurtzen dute. Alfaroren
ustez, lantzen dituzten feminis-
moek generoaz harago begiratze-
ra bultzatzen dituzte: «Gaur
egungo gizarte globalizatuan ja-
torri anitzetako jendearekin egin
daitezke harremanak, baina, aldi
berean, erabat arrazializatuta
gaude, hau da, ingurukoek zu
ikusten zaituzten moduagatik
eraikitzen dute zure ingurua. Ho-
rregatik, uste dut egiten ditugun
irakurketek geure burua identifi-
katzen laguntzen digutela». Mi-
gratzeko oztopoak geroz eta
gehiago ari dira sortzen. Horri ere
egin dio erreferentzia: «Mugak ez
dituzte jarri emakumeok ez iga-
rotzeko, pertsona jakin batzuk ez
pasatzeko baizik».

Feminismo afrikarraren, deskolonialaren edo gorriaren bidez, beren burua kokatu eta aberasten
dute Beste Feminismoak egitasmokoek; bide batez, Mendebaldeko gizarteaz hausnartzen dute.

Feminismoetatik edaten

Beste Feminismoak irakurle taldea Donostiako Kaxildan biltzen da hilero-hilero. JON URBE / ARGAZKI PRESS

Beste feminismoak
irakurriz, generoaz
haragoko beste alorrei
buruz hausnartzen dute
irakurle taldean


