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Denen
bizitzak

erdigunera
Zaintza sistema heteropatriarkala
iraultzeko premia aldarrikatzera
aterako dira kalera gaur milaka
emakume. Euskal Herri osoan

egingo dituzte
mobilizazioak.
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Martxoaren 8a da gaur. Zaintza
sistema iraultzeko premia aldarri-
katuko du Euskal Herriko Bilgune
Feministak, eta, hain zuzen, ho-
rren eta beste hainbat eztabaida-
ren, ertzen eta korapiloren ingu-
ruan aritu dira Naia Torrealdai eta
Elene Lopetegi Bilguneko kideak.
Zaintza erdigunean jartzeko es-
katuko da gaur. Zein dira aldarri-
kapenak?
NAIA TORREALDAI: Urte batzuk
daramatzagu zaintzaren proble-
matika mahai gainean jartzen.
Gure aldarrikapen maximoa zera

da, zaintza eskubide unibertsal
izendatzea. Zaintzak erpin edo
ertz asko dituela uste dugu, eta
identifikatuta dauzkagu lehenta-
sun edo urgentzia batzuk: zaintza
erregimenaren erregularizazioa,
Atzerritarren Legeagaz zerikusia
duten kontuak eta zaintza komu-
nitarioaren inguruko aldarrika-
penak. Ez da baldintza batzuk lor-
tzeko borroka soilik: sistema oso
bat eraldatzekoa ere bada. Hez-
kuntzan ere behar ditugu aldake-
tak, zaintza curriculum bat akaso.  
ELENE LOPETEGI: Lanketa ideo-
logiko oso bat dago gizartea trans-
formatzeko bidean.

TORREALDAI: Berrantolaketa oso
bat behar dugu. Beraz, urgentziak
dira, baina askotarikoak, zaintzak
dena gurutzatzen duelako. 
Mugimendu feministak 2018ko
eta 2019ko greben bidez plaza-
ratu zuen zaintzari buruzko dis-
kurtsoa. Mugarri bat izan zen? 
TORREALDAI: Lehenengoarekin,
feminismoarekiko beste pertzep-

zio bat egotea lortu genuen; agian,
feminismoarekiko deslotura hori
lausotu egin zen. Bigarren grebak
mugimendu feminista oso indar-
tsua lortu zuen, eta benetako gu-
tasunak sortzen hastea. Esparru
guztietan azaleratu zen zaintza-
ren problematika. Bestalde, in-
portantea da behetik gorako pro-
zesu bat osatu izana.

LOPETEGI: Gainera, jendea anto-
latu zen, eta herri askotan lehe-
nengo aldiz sortu ziren asanbla-
dak eta taldeak, gerora ere iraun
dutenak. Zentzu batean, politiza-
tzailea ere izan zen, nahiz eta gero,
beste zentzu batean, agian azale-
ko geratu. Beti gertatzen da: pau-
soak aurrera ematen ditugunean,
gure diskurtsoa kapitalizatzeko
ahalegin bat dago. Adibidez, Za-
rak Feminismoa jartzen duen ka-
miseta bat ateratzea. 
Zein da ordutik egin den bidea? 
LOPETEGI: Pandemia bat pasatu
da, eta, aktibazioari dagokionez,
geldialdi edo apaltze bat ekarri du.
Ez diskurtsoari dagokionez. Uste
dut lehengo bide beretik jarrai-
tzen dugula.
TORREALDAI: Bazegoen anbizioa
agenda feminista konpartitu bat
eraikitzeko, eta nahi horrekin ja-
rraitzen dugu. Hori da Denon Bi-
zitzak Erdigunean plataformak
egiten duen proposamena: berri-
ro aktibatu eta indar metaketa
hori norabidetzea. Pandemiak
bistaratu du ez dela pandemiagaz
ahuldu gure sistema, euskal oasi
hori iruzur hutsa zela. Ezin izan
zaio eutsi, eta kolapsatu egin da.
Izurrian asko hitz egin zen zain-
tzaz, eta agerian geratu ziren
egiturazko gabeziak. Horri
emandako erantzuna diskurtso-
ra mugatu dela uste duzue?
TORREALDAI: Bai, EAJren zaintza
ekosistema oso familiarista da, eta
orain arte egon dena birproduzi-
tzen du, baina beste diskurtso po-
lit batekin. Zaintzaren problema-
tikarekin halako bandera more

«Ez zaintzea 
gaur egun
pribilegio bat da»
Naia Torrealdai eta Elene Lopetegi  
Euskal Herriko Bilgune Feministako kideak

Zaintza eskubidea unibertsala den sistema bat
du jomugan Bilgune Feministak, baina ertz asko
daude jorratzeko. «Urgentziak askotarikoak
dira, zaintzak dena gurutzatzen duelako».
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bat hartu dute, eta egiaz azaleko
proposamenak izan dira.
LOPETEGI: EAJ eta konpainia dis-
kurtsora mugatzen dira. Egiten
ditugun aldarriak kontuan hartu-
ta hasiko balira aldaketak egiten,
haien negozioa bukatu egingo li-
tzateke, eta ez daude prest horre-
tarako. Ez dute asmorik ezer pu-
blifikatzeko; alderantziz, gero eta
gehiago pribatizatzen ari dira
zaintzaren bueltako esparruak.
Borroka dinamika bati ekingo
diozue: Denon Bizitzak Erdigu-
nean. Nolako zaintza eredua
nahi du mugimendu feministak?
LOPETEGI: Zaintza eskubidea
unibertsala den sistema bat nahi-
ko genuke, eta denok aukera be-
rak izatea zainduak izateko. Pri-
batua izango ez den sistema bat,
zaintzaren kontura inor aberas-
tuko ez dena... Ez zaintzea gaur
egun pribilegio bat da.
TORREALDAI: Eztabaidak ere ba-
ditugu egiteko: zer den zaintza
sistema publiko-komunitario
bat, zelan lotzen den, zer hibrida-
zio dauden hor... Epe ertaineko
eta luzeko prozesuak dira, baina
argi dugu: zaintza aitortzea bada
helburu bat, ulertzen dugulako
bizitza bera sostengatzen duela.
Batzuetan zaintza erromantiza-
tzen dugu, baina orain berba egin
behar dugu eta esan zaintza esplo-
tazioa dela, zaintza pobrezia dela,
zaintza migrazioa dela, zaintza 24
orduko lanaldiak egitea dela. Fe-
minizatua eta familiarizatua da-
go, eta hori erdigunera ekartzea
ere inportantea da.
LOPETEGI: Eta ez bakarrik pertso-

nen arteko zaintzari edo enple-
guari dagokionez.
Bilguneak hogei urte bete zituen
iaz. Aldaketa asko izan dira Eus-
kal Herrian eta feminismoan.
Nola ikusten duzue bidea?
TORREALDAI: [Arnasa sakon har-
tu ostean] Hogei urte. Bilgunea
sortu zenean, bazegoen Euskal
Herriko feminista ezberdinak sa-
retzeko anbizioa. Hortik hasi zen
bidea, trantsizio feminista batera-
ko ardatzak zehaztu bitartean.

Orain badago sare feminista bat,
eta Bilgunearen nahia ere bada
mugimendu feminista indartsua
eta interpelatzailea izatea. Hogei
urte hauetan, zorionez, gero eta
feminista gehiago gaude, eta hori
bada borroka feministaren ondo-
rio.
Urteurren ospakizuna egin ze-
nuten Oñatin, eta baita hainbat
aldarrikapen ere. Pankartetako
leloak gogoratu besterik ez:
Inoiz ez da berandu bollera iza-
tea erabakitzeko, Feminismoa
klase borroka daeta Bizitzak er-
digunean jartzea burujabetza
kontua da, besteak beste.
LOPETEGI: Pankartak baziren,
nolabait, Bilgune Feminista ezau-
garritzen dituzten esaldi nagusie-
nak. Bollerena... Bilgunetik urte
luzez egin zaio kritika heteroa-
rauari, eta familiaren beste uler-
kera bat egin da, gizartearen beste
ulerkera bat, harremanak eraiki-
tzeko beste modu bat, plazera
beste leku batean jartzekoa... Kla-
se borrokarena gehiago lotuta da-
go egungo testuinguruarekin.
TORREALDAI: Klasearena hasie-
ratik erdigunean egon da gure-
tzat. Emakume langile eta aber-
tzale moduan ulertzen genuen
gure errealitatea, eta hortik eraiki
eta kritikatzen genuen gure ingu-
rua. Argi dugu: feminismoa, bere
horretan, bada klase borroka bat.
Ezin da gaur egun ulertu neolibe-
ralismoa edo kapitalismoa bere
erro patriarkala kontuan hartu
barik: patriarkatuak berak esplo-
tatzen du. Bizitzak erdigunean
jartzea burujabetza kontua izatea,
berriz, gure proiektu politikoaren
oinarria da.
Hainbat ertz landu dituzue urte
hauetan guztietan. Gogoeta ho-
rietatik sortu zen Lisipe bildu-
mako liburua: Araka ditzagun

gure bazterrak. Hainbat galdera-
ri tiraka ondutako obra da. Bir-
pentsatzeko balio du?
LOPETEGI: Erantzun baino galde-
ra gehiago dituen liburu bat da.
Nolabait, bada Bilguneak azken
urteetan pribilegio zuriaz haus-
nartuz egin duen ariketa handi
baten ondorio. Ez da bukaera bat:
etengabe jarraituko dugu horren
inguruan gogoetatzen; ohartzen
gara gure zuritasunagatik pribile-
gio batzuk ditugula.

TORREALDAI: Emaku-
meen Mundu Martxa es-
pazio inportantea izan
zen, eta interpelazio asko
jaso genituen. Ez da ba-
karrik pentsatzea: ardu-
ra hartzea ere bada. Libu-
rua batez ere emakume
zuriontzako irakurraldi
bat da, aliatu sare zurie-
kin gure hausnarketak

konpartitzeko erreminta bat. Zer
da Euskal Herri dekolonial bat?
Zer imajinario berri behar ditugu?
Zelan egiten dugu guk-zuek hori
apurtzeko? Intersekzionalitateaz
asko hitz egin dugu, pribilegioez,
zapalkuntzez...
Feminismoak, hain zuzen, plan-
teamendu intersekzionala pro-
posatzen du. Bestela borrokak
mailakatzeko arriskua dago?
TORREALDAI: Intersekzionalita-
tea zapalkuntzen zeharkatzea
identifikatzeko erreminta gisa
ulertzen dugu. Gure kokalekua-
ren jabedun egiten gaitu, pribile-
gioak zeintzuk diren ulertzeko.
Eskubideen lehia etengabe bate-
an, guztia ezin da izan pribilegio,
pribilegiotzat hartzen bada ere.
LOPETEGI: Intersekzionalitatea-
ren bidez ere ulertzen dugu jasa-
ten ditugun zapalkuntza guztiak
nola dauden dialektikan.
Euskararen inguruko gogoeta
ere egin du mugimendu feminis-
tak. Nolako pisua izan behar du? 
TORREALDAI: Guretzat euskara
bada zentrala den zerbait, eta eus-
karatik eta euskaraz egiten dugu
praktika eta teorizazioa. Euska-
rak harrera hizkuntza izan behar
du, eta hori gure ardura ere bada. 
Laburbilduz, zer mezu helarazi
nahi duzue?
TORREALDAI: Martxoaren 8 ho-
netan gure helburua bada esatea
feminismoa alternatiba dela, eta
ez dela, askok esaten duten mo-
duan, jendartearen erdiaren kon-
tu bat bakarrik. Lehen lerroan
egon behar du borroka honek. 
LOPETEGI: Eta herri eta auzoetan
antolatzeko deia egiten dugu. Ar-
durak hartu behar dituenari ere
ardurak hartzeko exijitzen diogu;
gizonei, adibidez. Gure aldarria ez
da kaleak hartu eta batzea baka-
rrik: ardurak exijitzea ere bada. 

«Gure aldarria ez da kaleak
hartu eta batzea bakarrik:
ardurak exijitzea ere bada»
Elene Lopetegi

«Orain berba egin behar dugu
eta esan zaintza esplotazioa
dela, pobrezia dela»
Naia Torrealdai

Naia Torrealdai eta Elene
Lopetegi, Euskal Herriko
Bilgune Feministako
kideak. MONIKA DEL VALLE / FOKU
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Zaintza eredua eraldatzeko beha-
rra aldarrikatuko du Euskal He-
rriko Mugimendu Feministak
gaur, Martxoaren 8ko mobiliza-
zioetan. Euskal Herriko auzo, he-
rri eta hiriburu gehienetan egingo
dituzte manifestazioak, eta kale-
ak hartzeko eta batzeko deia egin
dute. Argi adierazi dute: «Egungo
zaintza sistema irauli behar dugu.
Emakumeak gara familian zain-
tzen ardura hartzen dugunak, za-
har etxeetan eta haur eskoletan
lan egiten dugunak; emakume
migranteak gara etxeak eta ospi-
taleak garbitzen ditugunak, adi-
nekoak egunero laguntzen eta
zaintzen ditugunak. Baina nork
zaintzen ditu zaintzaileak?». Ho-

riek horrela, gaur egungo egoera
salatu eta zaintzarako eskubide
kolektiboaren alde hartuko di-
tuzte karrikak.
Euskal Herri osoan izango dira

mobilizazioak. Hiriburuei dago-
kienez, Baionako manifestazioa
izango da abiatzen lehena:
15:00etan aterako da, Merkatua-
ren plazatik. Bilbokoa 19:30ean
abiatuko da, Jesusen Bihotzetik.
Gasteizkoa, 19:00etan, San Anton
plazatik. Donostiakoa, 18:30ean,
Antiguako tuneletik. Eta Iruñe-
koa, 20:00etan, Antoniutti parke-
tik. 
Herrietan eta auzoetan ere mo-

bilizatuko dira. Besteak beste, Aia-
raldeko Mugimendu Feministak
auto karabana bat antolatu du Ur-
duñatik Ibarrara; 12:00etan irten-

Eredua
eraldatzeko
beharra
Gaurko M-8ko mobilizazioek zaintza
sistema izango dute ardatz, Euskal Herriko
Mugimendu Feministak deituta b Hiriburu
eta herrietan egingo dituzte manifestazioak

BERRIA
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IRUÑEA. Mugimendu feministak deituta Martxoaren 8an egindako mobilizazioa, iaz. IDOIA ZABALETA / FOKU

GASTEIZ. Askotariko aldarrikapenek hartu zituzten kaleak. RAUL BOGAJO / FOKU
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go da. Arratsaldean, berriz, «zain-
tza eskubidearen alde» mobiliza-
zioak egingo dituzte herrietan. Bi-
dasoko M8 Asanblada Feministak
eskualdeko herriak lotuko dituen
manifestaziora deitu du. Honda-
rribitik eta Urruñatik aterako dira

zutabeak, eta Irungo Istillaga pla-
zan amaituko dute; komunikatu
bat irakurriko dute. 

Xulufrinak Lesakako Sare Fe-
ministak ere egitarau oparoa osa-
tu du. Zaintza denen ardura dela
aldarrikatzeko elkarretaratzeaz

gain, poteoa, emakumeen afaria
eta beste egingo dituzte. Manifes-
tazioa antolatu dute Santurtzin
ere; 19:00etan abiatuko da, Ka-
biezes plazatik. Zapalkuntzek eta
erasoek etenik ez dutela azpima-
rratu eta sistemak «bere horre-

tan» jarraitzen duela salatuko
dute. Horren aurrean, askotariko
babes sareak eraikitzeko asmoa
berretsiko dute, «modu kolekti-
boan eta elkar zainduz, denon bi-
zitzak erdigunean jarriz». Deialdi
batzuk baino ez dira horiek, baina

beste hamaika izango dira; gisa
horretako aldarrikapenez josiko
dituzte herri eta txokoak.

Borroka dinamika berri bat
Egoerak gainezka egin duela uste
du mugimendu feministak: «Ko-
lapsoa ez da krisi bat; Mendebal-
detik, iparralde globaletik hartu-
tako erabaki heteropatriarkalen,
inperialisten, neoliberalen, arra-
zisten eta ijitoen aurkakoen mul-
tzo oso baten jarraipen logikoa
da». Hala, zaintzaz hitz egitea
«gorputzen, lurraldeen eta he-
rrien arteko interdependentzia
loturak jostea eta saretzea» dela
iritzi diote.

Bestalde, borroka dinamika be-
rri bati ere ekingo diote gaur: De-
non Bizitzak Erdigunean. Egungo
zaintza sistema eraldatzeko as-
moz epe luzerako sortutako pro-
zesu bat da.

DONOSTIA. M-8ko mobilizazioak, iaz. ANDONI CANELLADA / FOKU BAIONA. Indarkeria matxista salatu zuten. GUILLAUME FAUVEAU



6 BERRIA
Asteazkena, 2023ko martxoaren 8aEmakumeen Nazioarteko Eguna

Jone Bastida Alzuru

Abisua emana zuen Maider Ga-
lardi F. Agirre kazetariak: «Berria
FM podcasta segitzeko etorri da».
Eta, hain zuzen, gaur abiatuko da
podcast feministaren ziklo berria,
Martxoaren 8an, Emakumeen
Nazioarteko Egunean. Bi gidari
berri izango ditu: Uxue Rey eta
Ane Eslaba. Eta, horrez gain, bes-
te hainbat berrikuntza ere ekarri-
ko ditu. Bi astean behin emango
dute, eta plataformetan eta BE-
RRIAn entzun ahalko da.
2019. urtean sortu zen Berria

FM podcast feminista, eta Galardi
ibili da hiru urtez gidaritza lane-
tan. Askotariko gaiak jorratu
ditu, sakon eta begirada feminis-
tatik; eta ahots ugariri egin die
tokia. Saritua ere izan da. Ibilbide
oparo baten ostean, bukatutzat
eman zen etapa hori, baina ez
podcastaren bidea. BERRIAko lan-
taldeko emakumeak forma berri-
tzeko eta norabideratzeko asmoz
elkartu ziren, eta bildutako ekar-
penekin proposamen bat landu
zuten. Gaur plazaratuko da emai-
tza. 
Bi gidariek nabarmendu dute

ez direla hutsetik abiatuko, pod-
castak bide bat egina eta aitortua
baitu. Hala ere, berritzeko eta es-
perimentatzeko aukera izango
dutela azaldu dute. Eslaba: «Ni-
retzat opari bat da kazetaritza fe-
ministako podcast bat gidatu ahal
izatea». Bistakoa da zein den al-
daketa nagusia: bi ahotsera aritu-
ko dira. Reyren arabera, bien ar-
teko solasaldiak ezaugarrituko
du, eta horrek berak badakar al-
daketa: «Gure arteko harreman
hori ere islatuko da, nolabait, uhi-
netan». 
Edukiak antzekoak izango dira,

baina forma edo formatua izango
da gehien aldatuko dena. Pista ba-
tzuk eman ditu Reyk: «Edukiak
laburragoak izanen dira, eta saio
bakoitzak elementu gehiago iza-
nen ditu, horrek dakarren dina-
mismoarekin». Atal bakoitzean
gai bat joko dute begiz, baina ez
dira saio monografikoak izango.
Eslabak iragarri du aniztasuna bi-
latzen saiatuko direla. 
Horiek horrela, gaurkotasunari

helduko diote podcastean, eta
atzera begirako bat egiten ahale-
ginduko dira bi astean behin.
«Saio bakoitza probestuko dugu
zer gertatu den errepasatzeko, eta
horrek aginduko digu ezinbeste-
an zer landu behar den, horrela
exijitzen dutelako errealitateak
eta egunerokoak».
Elkarlanean egindako podcasta

izango da, eta hainbat gonbidatuk
hartuko dute parte. Tartean, ge-
nero gaiak lantzen dituzten BE-
RRIAko kazetariak ere izango dira:
«Haien ekarpena baliatuko dugu.
Podcasta aberastuko dute». Es-
kerrak eman dizkiote atzean du-
ten lantaldeari, eta Eslabak azpi-
marratu du «ezinbestekoa» dela
haiek ondoan edukitzea.

Lehen atalean, M-8a
Aurkezpenerako saio bat izateaz
gain, Martxoaren 8aren bueltako
hainbat eduki landuko dituzte
etapa berriko lehen atalean. Egun
horrek izan duen bideaz eta haren
dimentsioaz arituko dira, baita
zaintzaz ere. Izan ere, zaintza sis-
tema izango dute beste behin jo-
mugan gaurko mobilizazioek. 
Podcastaren sintonia berria eta

kareta nagusia Mauriziak Ez Dau
Inor Hil taldeak egin ditu; graba-
ketak, gainera, Euskalerria Irra-
tiaren estudioan egingo dituzte.Uxue Rey eta Ane Eslaba kazetariak izango dira Berria FM podcasteko aurkezleak. MENDI URRUZUNO

‘Berria FM’-ren ziklo
berria, martxan
Gaur itzuliko da Ane Eslaba eta Uxue Rey kazetariek gidatuko
duten podcast feminista bBi astean behin entzun ahalko da

Edukiak laburragoak
izango dira, eta saio
bakoitzak elementu
gehiago izanen ditu»
Uxue Rey
‘Berria FM’ podcasteko aurkezlea

«Niretzat opari bat da
kazetaritza feministako
podcast bat 
gidatu ahal izatea»
Ane Eslaba
‘Berria FM’ podcasteko aurkezlea

‘‘
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Zurea da nire gorputzaren gaineko
erabakia, eta nireak ondorioak?

Elisa Valenzuela Mendoza 
Psikologo korporal eta perinatala

G aur egun mundu osoan
asko aurreratzen ari da
abortatzeko eskubidea-
ren inguruan; esatera-
ko, Argentinan, Kolon-
bian eta Mexikon. Hala

ere, beste herrialde batzuetan —Nikara-
guan, Dominikar Errepublikan eta, urruti-
ra joan gabe, Andorran— oraindik ere ez da
legezkoa haurdunaldia nahita etetea, zein
ere den egoera. Gainera, beste batzuetan,
AEBetan esaterako, utzi egin diote abortua
konstituzioaren bidez babesteari; ondo-
rioz, emakumeek kartzelatuak izateko
arriskua dute, bizilekutzat duten estatua-
ren arabera. Beste herrialde batzuetan, Es-
painian adibidez, 1985ean legeztatu zuten
abortatzeko eskubidea, baina inguruabar
jakin batzuetan bakarrik; beraz, prakti-
kan, ama izan nahi ez zuten emakumeek
ez zuten izan horretarako eskubiderik
2010era arte, orduan onartu baitzuten
Haurdunaldiaren Borondatezko Etenaren
eta Sexu eta Ugalketa Osasunaren Legea
(2/2010 Legea).
Horrek esan nahi du haurdun geratzeko

gai direnen erdiek ez dutela modurik era-
bakitzeko ea ama izan nahi duten, eta be-
ren gorputzarekin zer egin nahi duten. Ia
2.000 milioi lagun bizi dira haurdunaldia
eteteko bidea zorrotz murriztua dieten he-
rrialdeetan, eta horrek bizia arriskuan jar-

tzen die, modu klandestinoan abortatu be-
harko dutelako edo, bestela, ama izateak
berak prekaritatea eta pobretzea ekarriko
dizkielako.
Haurdunaldia nahita eteteko eskubidea

izan beharko lukete mundu osoan haur-
dun geratzeko gai diren guztiek. Eskubide
hori murriztua izateak urratu egiten ditu
beste eskubide oinarrizko batzuk ere: nork
bere bizitza izateko eskubidea, osasun es-
kubidea, intimitate eskubidea, autonomia
eskubidea, indarkeriarik eta diskrimina-
ziorik ez jasateko eskubidea.
Feminista eta perinatologiako psikote-

rapeuta gisa, amak eta ez-amak laguntzen
aritzen naiz, eta uste dut modu asko dau-
dela pertsona uterodunen gorputzak kon-
trolatzeko, bai eta, kasualitatea, zaintzen,
emakumeen eta haurren ingurukoak di-
ren gaiak kontrolatzeko ere.
Oraindik ere estigma oso handia dago

haurdunaldia nahita etetearen inguruan,
baina ez gizartean bakarrik: batzuetan,
halaxe da holako egoera batean bizi den
pertsonaren beraren baitan ere. Uste oke-
rra da pentsatzea aukeratu ahal izatea aski
dela galerarik ez sentitzeko. Oro har, haur-
dunaldia eteteko erabakia hartzeak, aska-
tasunerako aurrerabidea izanagatik ere, ez
du esan nahi galerarik ez duela nabaritu-
ko, ez dela errudun sentituko, edo ez duela
zailtasunik izango emozioak eta esperien-
tziak adierazi eta besteei kontatzeko. Bizi-
pen bakoitza norbanakoarena da, eta mi-
laka forma eta izen ditu.
Pertsona bakoitzaren egoeraren arabe-

rakoa ere izan ohi da askotan, baina oso

ohikoa da ez izatea hain ulerberak baldin
eta emakumeak berak kontzienteki eraba-
kitzen badu bere gorputzarekin zer egin.
Batetik, ziurtzat jotzen dugu haur guztiak
direla nahita edukitakoak; bestetik, beldu-
rra zaio heriotzaz hitz egiteari, baina ez ho-
rri bakarrik, baita bizitzaren eta heriotza-
ren inguruan erabakitzeko gai izateari ere.
Horren adibide argia da eutanasiaren in-
guruko polemika.
Horretantxe bihurtzen gara emakume-

ok sorgin; izan ere, zer besterik izan gin-
tezke bizia sortzeko gai baldin bagara eta
bizia ez sortzeko erabakimena ere baldin
badugu?
Zer bihurtuko ginateke ahaldunduko

bagina? Zera bihurtuko ginateke beharba-
da... jainkosa?
Alternatiba horrek askoz ere beldur

handiagoa ematen du.
Abortatzeko modua izatea da geure gor-

putzen gaineko kontrolaren formarik age-
rikoenetako bat, eta lege horiek gure aska-
tasuna babesteko edo murrizteko ahalme-
na dute. Hala ere, ez da alde batera uztekoa
egunero aurre egin behar izaten diegula
beste kontrol modu sotilago batzuei ere.
Batetik, patriarkatu honetan, emaku-

meok oraindik ere errudun sentitzen gara
ezin konta hala gauzarengatik. Errudun,
haurrik ez izateagatik; errudun, haurrak
izateagatik; errudun, haurrak nola eduki
edo nola hazi behar ditugun erabakitzea-
gatik. Errua, erlijioaren asmakizun hori,
emakumeen gorpuztasunari atxikia dago,
existitze hutsagatik, eta ez sexualitateari
bakarrik.
Bestetik, aurrez aurre dugu emakume

izateak zer esan nahi duen, zer espektatiba
edo uste sozial sortzen duen mundu kapi-
talista eta matxista honetan, non emaku-
me izateak ama izatea esan nahi baitu, fa-
miliak haurrak izatea esan nahi baitu, zo-
riontasunak familia esan nahi baitu,
haurdunaldiak jaiotza baitakar, haurrak
zoriontasuna baitakar... Ondorio sinplis-
tak, batzuetan zerikusi handirik ez dute-
nak errealitatearekin. Ustekizun sinplis-
tak, zeinetan produktiboa gailentzen bai-
tzaio erreproduktiboari.
Patriarkatua dugu aurrez aurre, eta ha-

ren kontrol adar guztiak: amatasunaren
erromantizazioa, doluaren eta galeraren
tabua, lan eta ekonomia prekaritatea, au-
kerarik eza, immigrazioa, askotariko zain-
tza lanak...
Uste dut pixkanaka hasiak garela gai

horiei buruz hitz egiten, edo, gutxienez,
horiek guztiak hizpidera ekartzen, eta es-
parru batzuk sortzen ari direla elkarri bizi-
penak entzuteko, espektatibak, beldurrak
eta mamuak leuntzeko, eta baliteke, kon-
tu horiek agerian jartzeko ez ezik, argibi-
deak eta konponbideak aurkitzeko ere ba-
lio izatea.

Haurdunaldia nahita
eteteko eskubidea izan
beharko lukete mundu

osoan haurdun geratzeko
gai diren guztiek
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G
iroa lasai dago Gas-
teizko Iparralde gizar-
te etxean. Jendea tan-
taka ari da sartu-irte-

nean. Korridore luze eta zabalean,
isiltasuna da nagusi, patxada. Ho-
rren aurrean, paretek hitz egiten
dute, badute zer esan. Hainbat ar-
gazki daude kokatuta eskuinal-
deko horman, bata bestearen al-
boan. Mezu irmo batekin osatzen
dute erakusketa: Erasorik ez
erantzunik gabe: iluntasuna ko-
loreztatzen. Emakumeak, anizta-
suna, askotariko gorputzak, kolo-
rea... Ania Saenz de Buruaga eta
Carolina Mattos ilustratzaileek
Salburua gizarte etxeko komune-
tan egindako horma irudiaren ar-
gazkiak dira, egitasmo baten kro-
nika gisa; hain zuzen, Salburua
giarte etxeko komunetan agertu

ziren pintaketa matxistei eran-
tzuteko asmoz egin zuten obra,
erasoa salatzeko. Eta, orain, era-
kusketak egiten ari dira beste gi-
zarte etxe batzuetan. 

Baina... zer gertatu zen zehaz-
ki? Nondik dator iniziatiba? Iazko
maiatzean hasi zen auzia: pinta-
keta matxistak eta faxistak agertu
ziren gizarte etxeko kafetegiko
gizonen komunetan: Stop Femi-
nazis eta svastikak. Berehala
margotu zituzten hormak,
mezuok ezabatzeko, eta errespe-
tua eskatuz kartelak ere jarri
zituzten. Alferrik. Segidan etorri
zen kolpea. Bi asteren buruan,
berriro agertu ziren pintaketak:
Feminismo garaikideak aurrez
aurre jartzen gaitu [gazteleraz],
eta svastika gehiago.

Erasoaren inguruan zer egin
erabakitzeko elkartu ziren gizarte
etxekoak, eta bestelako erantzun

originalagoa edo potenteagoa
egitea. Haietako hiru neskekin el-
kartu ginen, eta ikusi genuen
ideia berbera genuela. Askatasun
osoa eman ziguten, eta proposa-

menak lantzen hasi ginen. Ideia
ederra iruditzen zait». 

Zer-nola egin hausnartzean, ze-
ra erabaki zuten: marrazkian pin-
taketa matxistak ezabatzen ari di-
rela irudikatzen saiatzea. Beraz,
mezuak ez zituzten guztiz ezaba-
tu, eta, hain zuzen, ilustrazioetan
pintaketa horiek margoekin estal-
tzen ageri dira emakumeak. «Ha-
lakoen aurrean, esan genuen: ezin
dugu marrazki normal bat egin».

«Komunitatea, dibertsitatea
eta aniztasuna» aldarrikatu nahi
izan dituzte: «Emakumea da in-
portanteena. Gainera, gure estilo-
ak [bi ilustratzaileenak] ez dira
berdinak, baina nahiko bateraga-
rriak dira. Biok egiten ditugu per-
tsona moduko pertsonaiak». 

Pintaketa matxisten inguruan
ere hausnartu du Saenz de Burua-
gak: «Stop feminazis oso ohikoa
da, eta esango nuke hedatuta da-
goela. Baina El feminismo con-
temporáneo nos enfrenta [Femi-
nismo garaikideak aurrez aurre
jartzen gaitu]... Iruditzen zitzai-
gun mezu pentsatua zela». Ekin-
bidea erasoari emandako eran-
tzun «irmoa» dela uste du.

Han-hemen
Otsailaren 20an jarri zuten erakus-
keta Iparralde gizarte etxean, eta
martxoaren 10era arte egongo da
ikusgai. Gero, beste hainbat tokitan
ere ipiniko dute: Lakuako gizarte
etxean, Aldabe gizarte etxean eta
Abetxuku kiroldegian, esaterako. 

Ania Saenz de Buruaga eta Carolina Mattos
ilustratzaileek horma irudiak egin dituzte
Salburua gizarte etxean, hango komunetan
agertu ziren pintaketa matxistei erantzuteko.

Iluntasuna
koloreztatzen

Iparralde gizarte etxeko erakusketako irudiak. JAIZKI FONTANEDA / FOKU
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bat ematea adostu zuten. Hala,
ilustratzaileekin harremanetan
jarri, eta horma irudi bat egitea
proposatu zieten. Saenz de Bu-
ruaga: «Erabaki zuten zerbait


