
DERIBA  
FEMINISTAK

ONDO
BIZITZEA  
LORTZEKO  BIDEAN

CO L EC T I V A  XXK .  F EM I N I SMOAK ,

P EN T SAMENDUA  E TA  EK I N T ZA

#23/2020
 OMAL e k o  T XOS T ENA



 

Argitaratzen dute:
 
Colectiva XXK. Feminismoak, pentsamendua eta ekintza ardatz gisa feminismoak
dituen proiektua da, eta beste pertsona eta kolektibo batzuekin katigatu nahi du,
eguneroko ongi bizitzeak pertsona guztientzat errealitate eta planeta bizi batean
ardura partekatua izango diren mundu bat eraikitzen laguntzeko. Diru sarrerak
eragitea eta konpromiso politiko eta bizi-konpromisoa bateratuko dituen proiektua
elkarrekin eraikitzeko nahiak batu gaitu.
 
Bakea eta Duintasuna 1995 urtean sortu zen, nazioarteko elkartasunerako
erakunde gisa. Bere jarduera pentsakera eta praktika alternatiboak sustatzea du
helburu, ikerketa, eragin politiko eta sozial, komunikazio eta gizarte eraldaketa
prozesuetan oinarrituz. Helmuga, bizimodu antagoniko eta askatzaileak sustatzea,
ikuspuntu internazionalista eta eraldatzaileetatik.
 
 
Latinoamerikako Multinazionalen Behatokia (OMAL)   Bakea  eta  Duintasunak
2003 urtean sortutako proiektua da. Bere identitatea enpresa transnazionalen
praktiken eta inpaktuen salaketan, botere korporatiboaren joera globalen
jarraipenean eta sistemarekiko alternatiben inguruko ikerketa eta sistematizazioan
oinarritzen da.
 
 

Izenburua: Deriba feministak. Ondo bizitzea lortzeko bidean.
Egilea: Colectiva XXK.
Partehartu dute: Afaf, Agurtzane, Ainara, Aixa, Alba, Amaia Z., Amaia O., Ana E.,
Ana H., Ana L., Ana María, Anabel, Andere, Ane G., Ane N., Ane R., Arantxa, Aura,
Bea, Berta, Blanca, Carmen, Carmina, Cony, Cristina, Dunia, Edurne, Eva, Flora,
Garazi, Georgina, Haizea, Iratxe, Isa, Itziar G., Itziar V., Izaskun P., Izaskun R.,
Izaskun U., Jose, Júlia, Katy, Kontxi, Laura, Leire M., Leire R., Leto, Liz, Lur, Mar,
Maria R., María S., Marian, Marañon, Marina, Maritxu, Marta, Mathilde, Miren,
Mirene, Monica, Monika, Nadia D., Nadia L., Naia, Natalia, Olatz, Patricia, Pili,
Presen, Raquel, Restituta, Rosario, Sana, Silvia P., Silvia R., Silvia Z., Txefi, Udane,
Vanesa, Zaloa H., Zaloa P., Zoe eta Zuriñe.
Diseinua eta maketazioa: Ememe Proiektuak, Maite Mentxaka. 
Argitalpen data: 2020ko maiatza.

 

Laguntzen dute:
 

 

 
Licencia: Esta publicación está bajo una licencia Reconocimiento - No comercial - Compartir bajo la
misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es


DERIBA FEMINISTAK ONDO BIZITZEA
LORTZEKO BIDEAN 

1. DERIBA FEMINISTAK ONDO BIZITZEA LORTZEKO BIDEAN ............................................. 2

2. GAUZA ESKANDALAGARRI BORTITZ ETA ASFALTATU HORI .......................................... 4

2.1. Bizitzaren jasangarritasunetik begira ............................................................................................................................... 4

2.2. Zapalkuntza-sistema aniztuna: limurtzea eta indarkeria ................................................................................ 5

2.3. Bizitzaren merkantilizazioa ...................................................................................................................................................... 6

2.4. Kapitala-bizitza eta ZBGAh gatazka ...................................................................................................................................7

2.5. Zaintzak behin-behinean .......................................................................................................................................................... 8

2.6. Krisia, behin-behinekotasuna eta indarkeria ............................................................................................................. 10

 

3. ASKOTARIKO ALTERNATIBEN FUNTS KOMUNA ...................................................................... 12

3.1. Lurraldean errotzea ......................................................................................................................................................................... 12

3.2. Mikro-meso-makro horietatik alternatiben espiralera ...................................................................................... 15

3.3. Zentzu onen berreraikuntza dimentsio askotatik ................................................................................................ 18

 

4. ZAINTZARAKO ESKUBIDE KOLEKTIBOA ....................................................................................... 20

4.1. Zertarako eskubidea? Zergatik kolektiboa? ............................................................................................................... 20

4.2. Aldaketak espiralean ................................................................................................................................................................. 22

4.3. Beharrezko hausturak eta oztopoak............................................................................................................................... 25

 

5. ELIKADURA-BURUJABETZA FEMINISTA ....................................................................................... 28

5.1. Elika-katea berreraikitzen ........................................................................................................................................................ 29

5.1.1. Katebegi guztiak aldatu............................................................................................................................................... 30

5.1.2. Merkatu eta asfalto gutxiagoko sareak, zaintza eta kolektibitatearekin ordea .............. 31

5.2. Emakume* baserritarrak lurrean/lurretik/lurrarekin............................................................................................ 34

 

6. ENPLEGUARI LEHENTASUNA KENDU ONDO BIZITZEKO ............................................... 36

6.1. Lanak politizatzea ......................................................................................................................................................................... 36

6.2. Enpleguari lehentasuna kentzeko hiru bide ......................................................................................................... 38

6.2.1. Bizitzarako denbora askatzea ................................................................................................................................ 39

6.2.2. Gure beharrizanak desmerkantilizatzea ...................................................................................................... 40

6.2.3. Gorputza-lurraldea zaintzea.................................................................................................................................... 41

6.3. Eraldaketen espirala .................................................................................................................................................................. 42

 

7. INDARKERIARIK GABEKO BIZITZAK ................................................................................................ 44

7.1. Indarkeria forma guztiak izendatzen ........................................................................................................................... 44

7.2. Indarkeriei eusten eta aurre egiten ............................................................................................................................... 46

7.2.1. Kontakizuna aldatzea: biktima izatetik bizirik atera dena izatera ............................................ 46

7.2.2. Autodefentsa eta justizia feministak................................................................................................................. 48

7.2.3. Elkar laguntza besteekin gu bat osatzeko .................................................................................................. 48

 

8. ETORKIZUN BATEN BILA: BURUJABETZA FEMINISTA........................................................ 50

9. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................................................... 54

Aurkibidea:



“Sistema (kapitalista, heteropatriarkala, arrazista…) ulertu nahi dugu bizimodu zehatz
indibidual eta kolektiboetatik abiatuta. Nola eragiten digun eta jarduteko zer tarte

geratzen zaigun jakin nahi dugu: gure egunerokoan, gure izateko eta jarduteko
moduekin, haren berregitearen konplize gara ala haren aurka bihurtzen gara? Ari al gara,

jardunetik abiatuta, bizitza erdigunean jartzea, burujabetza feministak eraikitzea, bizi
izatea merezi duten bizitzak bizitzea lortuko dugun bestelako mundu batera eramango

gaituzten alternatibak aurkitzen?
 

Dimentsio asko hartzen dituen zibilizazio-krisia pairatzen ari gara; mundua aldatzen ari
da… Norantz? Une historiko kritiko honetan, feminismoak ezinbestekoak dira zer

gertatzen ari den eta zer gertatzen ari zaigun ulertzeko eta aldaketa mundu asko hartzen
dituzten munduetara bideratzeko. Denak gabiltza honetan, modu batean zein bestean.
Prozesu horrekin gogoetarako eta ikaskuntza kolektiborako eremu bat bilatzen ari gara;
gutako bakoitzak, talde bakoitzak egitura edo ekintzarako espazio bakoitzean egin eta

pentsatzen dituen gauza horiek guztiak barneratzeko astia hartzeko.”
 

Irakurri  berri  duzun  testu  horrekin ,  2018ko  udazkenean ,  askotariko  emakumeak* ,

denek  bat  eginik ,  eraldaketa  sozial  feministarako  esperientziatara  bildu  ginen ,

intentsitate  eta  modu  ezberdinean .  Horiek  izan  ziren  batu  eta  deriba   deitzen

dugun  ikerketa-formazio  kolektiborako  prozesua  abian  jartzera  bultzatu  gintuzten

galderak .

 

2018  urtearen  amaieran  ekin  genion  ibilbideari ,  eta  2019ko  udaberrian  amaitu

genituen  deribak .  Deriba  horiek  pasealdi  kolektibo  gidatuak  dira ,  eraiki  nahi

ditugun  ordezko  munduen  ezinbesteko  atal  diren  lau  ardatzen  inguruan

antolaturikoak .  Atal  horiek  honako  hauek  dira ,  hain  zuzen :  zaintzarako  eskubide

kolektiboa ,  elikadura-burujabetza  feminista ,  enpleguari  lehentasuna  kentzea  eta

indarkerietatik  askatzea .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Izartxoaren bidezidorra erabiltzen dugu zis-emakumeak baino zabalagoa den taldeaz aritzeko . Euren burua halakotzat

duten zis eta trans emakumeak txertatu nahi ditugu bertan , euren burua emakumetzat ez duten bollerak eta

emakumea/gizona dikotomia lehertzen duten pertsona transgeneroak . Izartxoak , bide batez , premia bat ere azaleratu nahi du ,

emakumeak , bollerak eta transak askotarikoak ez ezik , menderatze anizkoitzeko sistemaren pribilegio/zapalkuntza

harremanen bilbe konplexuan dugun kokapenaren arabera ere oso posizio desberdinak hartzen ditugula . Azkenik ,

emakumeez* hitz egitean , aipatu nahi dugu feminismoaren subjektua ez dagoela arazo komunen oinarriaren aurretik ; aitzitik ,

gu zeharkatzen gaituzten arazo zehatzak landuz eraikitzen da , komunak zein diren eta zeharkatzen gaituzten

desberdintasunak zein diren ikusiz . Bidezidorra dela esaten dugu badakigulako ditxosozko izartxo horrek ez dituela inola ere

ixten feminismoaren subjektuaren inguruan zabalik dauden eztabaidak ; hor daudela agerrarazi baino ez du egin nahi eta ,

bide batez , horiek lantzen joateko borondatea azalduz .

2 Deriba metodologia mugikor gisa , Internacional Situacionista-rekin lotzen da . Ulertzeko eta garatzeko hainbat modu daude .

Esaterako , guretzat bereziki inspiratzaileak izan dira Precarias a la Deriva izeneko kolektiboak egindako lana eta lan horretatik

sortutako materialak (A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina , argitalpena eta ikus-entzunezko materiala ; eta

Jane Jacobsen paseoak , estatuko hainbat lekutan egin direnak , bai eta Bilboko zenbait auzotan ere .
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https://www.traficantes.net/autorxs/colectivo-precarias-la-deriva
https://vimeo.com/3766139
https://elpaseodejane.wordpress.com/
http://www.barriosaltos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=307


Deriba  horietan  egun  bat  ematen  dugu  (edo  goiz  bat ,  edo  arratsalde  bat)  aurrez

definituriko  lekuetan  zehar  ibiltzen ,  eta  geldialdiak  egiten  ditugu ,  erantzun

kolektiboak  bilatzeko  arreta  handiagoarekin  begiratzeko ,  lau  ardatz  horien

inguruan .  Elkarri  zer  kontatu  bilatzeko  denbora  izan  genuen ,  betikoa  baina  beste

ikuspegi  eta  ikusmolde  batzuetatik  berrikusteko .

 

Laurogei  emakumek* hartu  genuen  parte  prozesu  horretako  hainbat  jardueratan .

Hemen  aurkituko  duzuena  gure  ahotsa  da ,  gure  ahotik .  Jakin  badakigu  denek  ez

dugula  kontatzen  dugun  guztia  bizi  izan ,  denak  ez  gatozela  denean  bat  eta  testu

hori  ez  l itzatekeela  berdina  izango  laurogei  horietako  edozeinek  idatziz  gero ,

bakoitzak  bere  ekarpenak  egiten  baititu .  Colectiva  XXK-kook  hitz  zehatzen

erantzukizuna  hartzen  dugu  gure  gain .

 

Dokumentu  honetan ,  lehenik  eta  behin ,  aldatu  nahi  dugun  sistemaren  – ironiaz ,

Gauza  eskandalagarri  hori  deitzen  dugunaren– funtzionamendua  aldatzeko

moduei  buruzko  gogoeta  aurkituko  duzue ,  gure  bizitzan  duen  eraginari  eta  hura

aldatzeko  aukerei  buruzko  gogoeta ,  hain  zuzen .  Nola  aldaraz  dezakegu? Zer  egin

dezakegu  eta  zer  ari  gara ,  jada ,  egiten? Bigarrenik ,  aldaketa-aukera  guztiak

identifikatu  eta  elkarrekin  dituzten  elementu  komunak  aurkeztuko  ditugu .

Jarraian ,  lau  ardatzetako  bakoitzean  murgilduko  gara  edukiz  janzteko :  izenburuaz

harago ,  zer  esan  nahi  dugu ,  esaterako ,  zaintzarako  eskubideak  eskubide

kolektiboa  izan  behar  duela  esaten  dugunean?,  zer  esan  nahi  dugu  elikadura-

burujabetzak  feminista  izan  behar  duela  esatean? Desio  dugun  eduki  hori  egia

bihurtzeko  aukerak  eta  ekimenak  ere  landuko  ditugu .  Azkenik ,  burujabetza

feminista  aurkezten  eta  proposatzen  dugu  gure  apustuak  ulertzeko  marko  komun

gisa ;  badirenak  eta  oraindik  izendatzen  ikasi  ez  ditugun  apustuak ;  prozesu

honetan  landu  ditugunak  eta  lantzeke  geratu  zaizkigunak .

 

Irakurriko  duzuen  guztia  eraikuntza-kolektiboko  prozesu  baten  parte  da .  Eta

hortik  zabaldu  dugu  kolektibo  handiago  baterantz .  Gu  denak  elkarrekin ,  askoren

artean ,  eraikiko  baititugu  ondo  bizitzeko  alternatiba  feministak .

3

Metodologiari buruzko informazio gehiago "Deribak. Deriba  bat

antolatzeko  ohar  metodologikoak" txostenean aurki dezakezue . Al Borde

Filmsek egindako bideoak elkarrekin bizi eta eraikitakoaren funtsa jasotzen

dute . Eta , "Deribak. Alternatiba  feministak  elkarrekin  pentsatzen"

txostenak bideoarekin lan egiteko ohar-didaktikoak jasotzen ditu .

#
2

3
/2

0
2

0
O

M
A
L
e
k
o

 
T
X
O

S
T
E
N
A

https://colectivaxxk.net/wp-content/uploads/2020/03/Deriba-bat-antolatzeko-ohar-metodologikoak.pdf
https://colectivaxxk.net/wp-content/uploads/2020/03/Alternatibak-feministak-elkarrekin-pentsatzen.pdf


 

2. GAUZA 
ESKANDALAGARRI 
BORTITZ ETA ASFALTATU HORI
 
 

Feminista  garen  aldetik ,  badakigu  nork  begiratzen  duen  eta  nondik  begiratzen

duen  lortuko  dugun  egia  partziala  eta  kokatua  baldintzatzen  dutela .  Hori  dela  eta ,

sistemari  egiten  diogun  kritikan  murgildu  aurretik ,  beharrezkoa  da  azaltzea

nondik  begiratzen  diogun  irauli  nahi  dugun  sistema  horri .

 
2.1. Bizitzaren jasangarritasunetik begira
 

Mundua  ulertzeko  dugun  modua  eta  gu  beragan  ulertzeko  modua  ez  da

abstrakziotik  sortzen ,  ez  eta  hitz  handi  edo  ideia  abstraktuetatik  ere ,  bizitza

zehatz  eta  jakinetatik  baizik .  Ikerketa-formazioko  prozesu  kolektibo  honetan  gure

gorputzak  jarri  ditugu  erdigunean ,  bizitzaren  jasangarritasuna  jarri  nahi

genuelako  erdigunean .  Biraka  generabilen  galdera  zen  ea  nola  babes  dezakegun

elkarbizitza ,  planeta  bizidun  batean  errotuta  egonik ,  hura  asaldatzen  duen

sistema  baten  baitan .

 

Bizitza ,  guretzat ,  bizitza  kolektiboa  da ;  banako  gisa  gainditzen  gaituen  prozesu

zabal  eta  konplexua ,  baina ,  aldi  berean ,  norberaren  ondo  bizitzean  edo  gaizki

bizitzean  errotzen  dena .  Bizitza  guztiak ,  zein  bere  dibertsitatearekin ,  gure

ardurakoak  dira .  Bizitza  ekomendekotasuneko  errealitatea  dela  onartzen  dugu ,

zeinetan  planeta  osoa  harreman-sare  baten  parte  den ;  bai  eta

elkarmendekotasuneko  errealitatea  ere ,  hau  da ,  bakarrik  ez  gara ,  bizitze  hutsak

gainerakoekin  lotzen  baikaitu .  Bizitzako  ekoizpen  eta  erreprodukzio  sarea  da

ulertu  nahi  duguna :  Nola  dihardu? Nola  jartzen  du  arriskuan  sistema

hegemonikoak ,  Gauza  Eskandalagarri  hori  deitzen  dugun  horrek? Eguneroko

eraikuntzak  zer  nolako  denbora-ugaritasuna  behar  du? Bizitzeak  merezi  duen

bizitza  –ez  gutako  bakoitza  bere  kasa ,  elkarrekin  baizik– esatean  zer  ulertzen

dugu? Zerekin  borrokatzen  gara  egungo  bizimodua  hobetzeko ,  balizko  eta

etorkizuneko  onura  handiagoaren  mesedetan  sakrifikatu  ordez?

 

Bizitzaren  jasangarritasunaren  ikuspegia  izan  da  gure  apustua  antolamendu

soziopolitikoko  ereduari  buruz  ikertzeko .  Ikuspegi  horri  esker ,  bizia  egon  dadin

beharrezkoak  diren  lan  guztiak  ikusarazi  eta  gu  eusten  gaituen  lurra  –eta  parte

garena– berreskuratu  ahal  izan  dugu .  Baina  zer  nolako  bizimodua  nahi  dugun

galdetzera  ere  eraman  gaitu :  zeri  deitzen  diogun  (edo  zeri  deitu  nahi  diogun)

ondo  bizitzea ,  logika  menderatzaileek  ezartzen  digutenaz  harago .  Eta  bultzada

izan  da  emakumeen* bizitzak  eta  gorputzak  zeharkatzen  eta  markatzen  dituzten

pribilegio/zapalkuntza  ardatzak  eta  horiek  dakartzaten  indarkeriak  aztertzeko . 4
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2.2. Zapalkuntza-sistema aniztuna:
        limurtzea eta indarkeria
 

Subjektu  politiko  komuna  eraikitzeko ,  partekatzen  ditugun  arazoak  eta  helmugak

identifikatu  behar  ditugu  eta ,  batera ,  gu  zeharkatzen  gaituzten  desberdintasunak ,

diskriminazio  batzuk  besteen  aldean  inbisibilizatzea  edo  batzuek  borrokak

direnak  denen  borroka  gisa  aipatzea  saihestuz  (edo ,  okerragoa  dena ,  batzuek

besteen  kontura  egiten  dituztenak) .  Borroka  feministaren  gu* ez  da  aurrez

emanda  dagoen  kolektibo  bat ,  batzen  gaituen  hari  heteropatriarkaletik  eta

desberdintzen  gaituzten  hari  ugarietatik  tiraka  eraiki  nahi  dugun  kolektiboa

baizik .

 

Kapitalismo  heteropatriarkala ,  (neo)kolonialista ,  arrazista ,  ingurumenaren

suntsitzailea ,  kapazitista  eta  hiri-zentrikoa  bizi  dugu .  Horri  aurre  egitean ,

feminismoak  heteropatriarkatuaren  aurka  egituratzen  gara ,  baina

pribilegio/zapalkuntzako  beste  mekanismo  batzuen  arteko  gurutzaketari  kasu

eginda .  Generoa  berez  existitzen  ez  den  desberdintasun-marka  bat  dela  ulertzen

dugu ;  aitzitik ,  hala  da ,  beste  batzuekin  gurutzatzen  denean :  klase  soziala ,

arrazializazioa ,  migrazio-estatusa ,  sexu- eta  genero-aniztasuna ,  landa-eremuetan

edo  hirietan  bizitzea  eta  dibertsitate  funtzionala ,  besteak  beste .  Denek  elkarrekin

zapalkuntza  anizkoitzeko  matrizea  osatzen  dute .

 

Zapaltzen  gaituen  eta ,  aldi  berean ,  parte  gaituen  sistema  bat  dela  ulertzen  dugu .

Zalantzarik  gabe ,  badira  gure  bizitzak  hertsatzen  eta  baldintzatzen  dituzten

kanpoko  mekanismoak .  Baina  ekintzarako  aukera ,  eragiteko  nolabaiteko

gaitasuna  badugula  onartzeko  indarra  eta  erantzukizuna  erreibindikatzen  dugu .

Egunez  egun  erakusten  ditugun  jardunak  eta  sentitzeek  sistema  berregiten  dute…

edo  aldarazi .  Hala  ere ,  horrek  ez  du  esan  nahi  munduan  dauden  gaitzen  errudun

sentitu  behar  dugunik ,  ez  eta  norberak  duen  eginkizuna  berbera  denik  ere .

Benetan  esan  nahi  duena  eta  adierazten  duena  da  bizi  dugun  munduarengan

ditugun  erantzukizun  desberdinak  onartzeko  eta ,  batez  ere ,  hura  aldatzeko

konpromisoa  gure  gain  hartzeko  prest  gaudela .  Dokumentuaren  amaieran

aipatuko  dugun  bezala ,  eragiteko  tarte  hori  gure  esku  dugun  burujabetza-tartea

da ,  eta  horren  ardura  hartu  behar  dugu .  Hori  dela  eta ,  abian  diren  edo  abian

jartzeko  diren  alternatibei  buruzko  gure  galderak  ez  ziren  (edo  ez  ziren  hainbeste)

kanpora  begirako  erreibindikazioak ,  gauzak  aldatzen  ahalegintzeko  gure  zeregin

zehatzari  loturiko  galderak  baizik .

 

Azkenik ,  abiapuntu  dugu  Gauza  eskandalagarri  hori  bi  bidetatik  gailentzen

zaigula :  l imurtzea  eta  indarkeria .  Badira  bizitzan  ditugun  iguripenak  eta  desirak

baldintzatzen  dituzten  mekanismoak ,  eta  hortik  abiatuta ,  l imurtu  egiten  gaituzte ,

nahi  dugun  hori  emango  digutela  aginduz :  kapitalismoak  ezinbestekotzat

barnerarazten  digun  merkataritza-kontsumoa ;  ikuspegi  heteropatriarkaletik

desiratuak  sentitzeko  gorputz  ederrak ;  edo  kultura  zuriko  mundu  batean  pertsona

jantzia  izatearen  onespen  ofizial/mendebaldekoa… esaterako .  Baina  badira

indarkeriaz  aritzen  diren  mekanismoak  ere :  l imurtzea  nahikoa  ez  denean ,  edo

limurtzea  behartu  egin  behar  denean ,  edo  apainduretarako  lekurik  ez  denean . 5
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3 Planteatu ohi da botere korporatiboa nazioz gaindiko enpresek osatzen dutela estatuekin eta enpresa handi horien alde

egiten duten nazioarteko erakunde ekonomikoekin batera. Oro har, globalizazio-prozesu neoliberala menderatzen duten

merkataritza-erakunde eta erakunde politikoek osaturiko bilbea da. Nozio leunago batetik, kapital (eta kapitalista) ez

horren boteretsuak ere txertatu ditugu; botere txikiagoa izanik ere, berdin berdin ezartzen dituztelako ongizate

kolektiboaren gainetik, diru-etekinak metatzeko prozesuen erritmo eta lehentasunak.
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Gauza  Eskandalagarri  horretan  kentzea  dago ,  bortxa  dago ,  kaltea  dago .  Ikasbidea ,

odolbidea ;  edertasuna  orbanez  josia  dago  eta  dirua ,  zikin .

 

Indarkeria  heteropatriarkal  motak  –kapitalista ,  arrazista ,  korporatiboa ,  lesbo-

transfoboa…– nola  ehuntzen  diren  eta  askotariko  gorputzetan  nola  gauzatzen

diren  galdetzen  diogu  gure  buruari .  Emakumeen* gorputza  al  da  konkistatzeko

lehenengo  lurraldea? Nola  lotzen  dira  hurbileko  pertsonen  arteko  harremanetan

gauzatzen  den  indarkeria  eta  ( itxuraz)  alderdi  ez-pertsonaletik  gauzatzen  den

indarkeria  instituzionala? Limurtzea  eta  indarkeria ,  onespena  eta  bortxa ,

sistemaren  ezartzeko  modu  bi  dira ,  eta  ez  dauden  elkarrengandik  urruti ,

jarraitutasun  hari  batekin  lotuak  baizik ,  eta  horixe  ulertu  nahiko  genuke ,  haria

askatzeko .

 

 

2.3. Bizitzaren merkantilizazioa
 

Egungo  sistemaren  ezaugarri  den  prozesu  kritikoetako  bat  bizitzaren

merkantil izazioa  da .  Hau  da ,  komuna  den  oro  desagerrarazi  eta  bizia  duen  oro  eta

harreman  guztiak ,  jabetza  pribatuaren  eta  irabazi  asmoaren  itxuran ,  negozio-hobi

bilakatzen  dituen  prozesua .  Bizitza  komuna  erreproduzitzeko  bideak  kapital

pribatuaren  produkzio  bide  bihurtzen  dira ;  hau  da ,  kapitala  dutenen ,  botere

korporatiboa   deitzen  duguna  esku  artean  dutenen  bizitzeko  modu  pribilegiatuak

ahalbidetzeko  bide .  Bizitzeko  behar  duguna  (edo  bizitzeko  behar  dugula  uste

duguna)  salgai  bihurtzen  den  heinean ,  gero  eta  diruaren  eta  soldatapeko  lanaren

mendekoago  gara .  Horrela ,  enplegua  gure  bizitzen  erdigune  bihurtzen  da  gero  eta

gehiago ,  eta ,  aldi  berean ,  gero  eta  prekarizatuagoa  da .  Urak  edo  osasun-arloak

publiko  izateari  uzten  diote .  Mendekotasunari  arreta  egin  beharra  etxeetatik

irteten  da  nagusien  egoitzen  jabe  diren  enpresak  aberasteko .  Aire  zabalean

ibiltzeari  uzten  diogu  aquagym  egitera  joateko .  Jada  ez  gara  auzokoarengana

behi-esne  bila  joaten ,  supermerkatura  baizik ,  tetrabrik  bat  erostera .  Agronegozioa

pribatizatu  egiten  da  eta  lurra  bereganatzen  du ,  eta  euren  lurrak  lantzen

zituztenek  nekazaritzako  behargin  bihurtzen  ditu .

 

Hein  batean ,  hori  guztia  ez  da  berria :  jabetza  pribatua ,  alderdi  komunen  gabetzea

eta  irabazi  asmoa  kapitalismoaren  sorburuan  daude  (horregatik  deitzen  diogu

jatorrizko metaketa) .  Baina  salgaien  mugak  hedatzen  doaz :  lehen  existitzen  ez

ziren  gauzak  (big data ,  kasu) ,  lurralde  berriak  (erauzketa- jardueraren

aurrerapenarekin  gertatzen  den  bezala) ,  hein  batean  bazterrean  geratzen  ziren

bizitzaren  dimentsioak  ( laguntza  bidezko  ugalketa  edo  haziak) . . .  Era  berean ,

 



merkantil izatutakoa  gero  eta  kapital  bilduagoaren  mende  dago ,  gero  eta  enpresa

handiagoen  mende .  Eta  hori  bereziki  ikusten  da  elikagaien  eta  lurralde  berrien

itxuratzearen  alorrean :  landagai  diren  lurren  metaketarekin ,  enpresa  agro-

esportatzaileen  eta  nazioz  gaindiko  banatzaile  handien  gailentze  hazkorrarekin

eta  ondasun  komunen  –ura  edo  basoak ,  kasu– pribatizazioarekin .  Bizitzaren

merkantil izazioak  izatearen  mamia  den  lurraz  gabetu  egiten  gaitu .

Lurraldegabetu  egiten  gaitu ;  landak  asfaltatzen  ditu ,  eta  hiri-eremua  ezartzen

digu  bizitzeko  helmuga  gisa ,  gaur  egun  hirien  arteko  hutsarte  gisa  soilik  ikus

daitekeen  eremua  errepidez  edo  petrolioz  blaituriko  eremu  zabalez  betez ,  eta

gorputza  asfaltatzen  digu  naturaren  erritmoekiko  konexioa  erabat  galtzen

dugunean .

 

Gero  merkantil izazio  handiagoa  bizi  duen  beste  eremu  bat  zaintzak  dira .  Logika

familisten  indarraldiaren  eraginez ,  eremu  hori  familiako  emakumeen* doako

lanaren  eta  etxeko  langileen  –etxekotzat  ditugun– gaizki  ordainduriko  lanaren

esku  egon  da .  Irabazi  asmoaren  jopuntu  zuzenetik  kanpo  geratu  da  hein  batean .

Hala  ere ,  enpresak  horri  gailendu  ez  izanak  eragindako  neurri  bateko  isolamendu

hori  ez  dugu  askapen  gisa  ulertzen .  Ez  soilik  merkantil izazioa  oso  azkar

aurreratzen  ari  delako  enpresa  handien  zuzendaritzapean ;  menderatze- logika

heteropatriarkal ,  klasista  eta  arrazisten  funtzionamenduak  jarduteko  izan  duen

lehentasunezko  eremua  izan  delako  baizik ,  eta  merkatutik honantz  kokatze

horrek  ez  duelako  esan  nahi  kapitalismotik  at  egon  denik ,  baizik  eta  zaintzaren

eremua  sistemaren  B  aldea  dela .  Are  gehiago ,  bi  alderdiak  elkarrekin  doaz .

Hortaz ,  botere  korporatiboa  berak  zuzenean  kontrolatzen  dituen  eremuetan

gailentzeak  badu  alde  ezkutu  bat :  mendeko  subjektuen ,  emakumeen* eta  klase

zerbitzarien  esku  jarrita  dauden  alderdi  inbisibilizatuak .  Eremu  horiek  baitira ,

hain  zuzen ,  kapitalak  haien  bizitzetan  eragiten  dituen  zauriak  osatzeko  ahalegina

egiten  den  tokia .  Eta  hori  oso  argi  ikusi  ahal  izan  dugu  nekazaritza-ekonomian :

haren  desagerpena  eta  agronegozio-eredu  baten  ezarpena  orpoz  orpo  joan  dira

emakumeak* etxean  bakartzen  zituen  eta  ordaindu  gabeko  zereginak  ezartzen

zizkien  lanaren  banaketa  sexualaren  ezarpenarekin ,  produktiboa-
merkataritzakoa eta erreproduktiboa-etxekoaren  arteko  banaketa  espazial  eta

ekonomiko  berri  horretan .

 

 
2.4. Kapitala-bizitza eta ZBGAh gatazka
 

Menderatze  anizkoitzeko  sistema  honek  etengabeko  metaketa-prozesu  baten

eraginez  dihardu ,  eta  soldatapeko  eta  soldatarik  gabeko  lanen  esplotazioan  eta

planetaren  espoliazioan  oinarrituta .  Landatzearen  arrazoia  ez  da  inor  gose  izatea ,

lurraren  (eta  uraren ,  eta  makinen  eta  merkatuetarako  sarbideen)  jabeak  negozioa

egin  ahal  eta  nahi  izatea  baizik .  Etxeetan  ez  dira  etxe  premian  daudenak  bizi ;

etxeak  ordain  ditzakeenari  saltzen  zaizkio .  Horrela ,  bada ,  bizitza-kapitala  gatazkaz

aritzean ,  kapital-metaketarako  prozesuen  jardun  egokiaren  eta  bizitzaren

jasangarritasunerako  prozesuen  jardun  egokiaren  artean  dagoen  gatazkaz  ari

gara . 7
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8
4  Testuan zehar komatxo artean agertzen diren esaldien atzean, prozesuan zehar (tailer batean, deriba batean, etab.)

kideren batek esandako hitzak daude.
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Ez  da  ez  gatazka  abstraktu  bat ,  baizik  eta  egunerokoan  sakonean  bizi  dugun

tentsioa :  adiskideentzako  astia  lanak  kolonizatzen  digunean ;  elkar  ikusten  genuen

plaza  luxuzko  apartamentuek  hartzen  dutenean .  Ez  da  abstraktua  alderdi

onuraduna  etereoa  ez  den  zentzuan  ere :  kapitalak  badu  aurpegia .

Desberdintasunaren  ardatz  guztiak  pribilegio  eran  gurutzatzen  direnaren

aurpegia  da :  ZBGAh ,  Zuria ,  Burgesa ,  Gizona ,  Asfaltatua ,  heterosexuala  (eta

gehiago ! ) .  ZBGAh-k  bere  beharrizan  eta  interesak  inposatzen  ditu  eta  boterea  eta

baliabideak  metatzen  ditu  besteen  bizitzen  kontura ,  eta  mugikortasun  global  eta

lurralde-desatxikipen  izugarria  ditu ,  bere  eskuetan  botere  korporatiboa  duelako .

 

Gauza  Eskandalagarri  horretan  bizitza  guztiek  ez  dute  garrantzi  bera :  bizitza  gutxi

batzuek  garrantzi  handia  dute ;  beste  batzuek  garrantzia  dute ,  baina  gutxiago ;

beste  batzuek  soilik  garrantzia  dute  bizitza  pribilegiatuen  zerbitzura  egoteko ;  eta

beste  batzuek  ez  dute  ezer  balio ,  edo  garrantzia  dute  suntsituta  daudenean  soilik .

Eta  planetaren  bizitzak  ez  du ,  berez ,  baliorik ,  garapena  eta  aurrerapena  deitzen

duten  proiekturako  lehengai  gisa  ez  bada  (eta  horregatik  ulertzen  ditugu

baliabide  natural  gisa) .  Finean ,  sistema  ekozida  eta  biozida  bat  da ,  sistema

suizida  bat .  Arazo  komuna  da  hori ;  bizitza  kolektiboaren  arazoa .  Baina  erabateko

desberdintasunarekin  banaturik  dagoen  arazoa  ere  bada .  Gatazkak  hartzen  duen

itxura  eta  bizitza  zehatz  bakoitzarengan  eragiten  den  esplotazioaren  larritasuna

menderatze  anizkoitzaren  matrizean  guk  dugun  kokapenaren  araberakoa  da .  Ez

dugu  arrisku  bera  azalera  handietako  janari  merke  eta  transgenikoa  soilik  eros

dezakegunok  eta  elikagai  bio  edo  ekologikoetako  apalategietan  aukera

dezakegunok .  Baina  arazo  komun  bihurtzen  dugu  produktu  agroekologikoak  eta

tokikoak  hornitzen  dituen  kontsumo-kooperatiba  baten  aldeko  apustua  egiten

badugu ,  prezioak  merkatzeaz  batera  baserritarrei  bidezkoa  dena  ordaintzen

ahaleginduz .

 

2.5. Zaintzak behin-behinean
 

Sistema  horren  oinarria  bizitza  ebazteaz  arduratzen  diren  lanen  multzoa  da ,  eta

merkatuek  eragiten  dizkioten  kalteak  osatzen  ahalegintzen  da .  “Honek  ibil ian

jarrai  dezan  ezinbestekoak  diren  eguneroko  lan  horiei”  zaintza  esaten  diegu ;

etxeetan  sartuta  eta  bertan  inbisibilizatuta  daude  .  Eta ,  era  berean ,  erabat

gutxietsita  daude :  gaizki  ordainduak  edo  ordaindu  gabeak ,  eskubiderik  gabe  edo

bigarren  mailako  eskubideekin ,  eta  sarritan  ez  dira  lantzat  ere  hartzen  edo  ez  dira

horrela  izendatzen .  Sukaldaritzako  ezagutzak  ez-ezagutzak  dira  traktore  bat

gidatzen  jakitearen  aldean .  Nork  nahiago  izango  du  curriculumean  jartzea  gosari-

garaian  egunero  animoak  altxatzen  ikasi  duela  coaching  diploma  bat  atxiki  ordez?

Zaintza  inbisibilizatuak  dira  existitzen  ez  dena ,  izendatzen  ez  dugun  arazoa ,  eta

kapitala-bizitza  gatazka  ezkutatzeko  balio  dute .

 

Zaintza  oso  estu  lotuta  dago  emakumeen* izan-beharrari .  Segur  aski

emakume*ren  baten  esku  daude ,  etxeko  langilea ,  ama  eta  emazte  amorosa  (edo  

 



ez) ,  kokoteraino  dagoena :  sentitzen  duena  Gauza  Eskandalagarri  horrek

enpleguaren  munduan  ehuneko  ehuna  baino  gehiago  eman  beharra  eskatzen

diola  eta ,  aldi  berean ,  zaintzaren  agindua  betetzera  behartzen  duela .

Ezinbestekoa  dela  jakina  den  lan  bat  egiten  duen  emakume  bat ,  bidezko  ez  diren

baldintzetan ,  eta  horregatik ,  halako  zerbait  esan  zezakeen :  “amorrutik ,  pozarren

egingo  dut”  .  Ezartzen  zaigun  eta  gure  buruari  ezartzen  diogun  eredu  bat  da .

 

Heteropatriarkatuan ,  emakume  ona  izatea  gure  identitatea ,  gure  aintzatespen

soziala  eta  autoestimua  sakrifizioaren  ideiari  lotzea  da ;  eta  gizonek ,  aldiz ,

baimendua  dute  zaintza  bizitzaren  gainerakoa  baldintzatzen  duen  ezinbesteko

erantzukizuntzat  ez  hartzea .  Agindu  horrek  badu  ondoriorik ,  eta  askotariko

emakumeek* oso  modu  desberdinean  bizitzen  dugu .  Gutako  askok ,  gure  bizitzan

zehar  hainbeste  erantzukizun  barneratu  izan  dugu  ezen  “harri  handi  bat ,  handi-

handia ,  bihurtu  da ,  eta  ni  azpian  harrapatuta” .  Beste  batzuk  eten  gabe  ibil i  izan

gara  enpleguak  eta  zaintzak  (militantzia  gehitzen  ez  diogunean)  osatzen  duten

tandem  horretan  pedalei  eragiten .  Beste  batzuek  ahal  dugun  bezain  laster

eskuordetzen  ditugu  zaintza- lanak :  gure  amengan ,  edo  indarkeria  instituzional

arrazistak  herritarrei  dagozkien  oinarrizko  eskubideak  ukatzen  dizkielako  edo

haien  unibertsitate-tituluak  baliagarritzat  ematen  ez  dituztelako  etxeko  langile

dihardutenenengan .  Lanaren  sexuaren  araberako  banaketa  beti  izan  da  klase

sozialaren  araberako  banaketa ,  eta  gero  eta  arrazializatu  eta  globalizatuago  dago .

 

Lan-merkatuak  zaintza- lanetatik  aske  dauden  langileak  eskatzen  ditu  –edo

txanpinoi- langileak ,  batzuetan  ironiaz  esaten  dugun  bezala .  Eta  txanpinoia ,  kasu

horretan ,  irudi  maskulinizatua  da .  Eremu  publikorako  erabat  eskuragarri

daudenak  dira ,  haien  beharrizan  guztiak  ase  dituztelako  eta  ez  dutelako

gainerakoen  zaintzan  inolako  erantzukizunik .  Merkatuen  munduan  arrakasta

lortzeko  ezinbesteko  aurre-baldintza  da  hori .  Baina  txanpinoiak  ez  dira  existitzen :

inork  haiek  zaindu  eta  haiek  hartzen  ez  dituzten  erantzukizunak  hartzen  baditu

soilik  existitzen  direla  dirudi .  Berriro  ere ,  merkatuen  eremuak  badu  alde  ezkutu

bat ;  enpleguak  B  alde  bat  dauka .  Txanpinoi- langileak ,  oro  har ,  zaintzaile

inmmolatu  bat  dauka ,  denborarekin  aldatu  egin  dena .  Orain ,  jada  ez  da  etxeko-

andre  burgesa  edo  bi  aldiz  ikusezina  den  langilea .  Eredu  heteropatriarkal

modernoan ,  kontrapartea  emakume  perfektua  da  (sarritan ,  ama  perfektua) ,  eta

zaintza- lanak  egiteaz  gain ,  lan-merkatuan  dago .  Atzo  eta  gaur ,  zaintza-sare

desberdinduen  inguruan  egituratutako  emakumeak* ,  behin-behinekotasunez  eta

kondentsazio-guneak  etxean  eta  inbisibilizaturik  dituztenak .

 

Nola  deitu  aldatu  nahi  ditugun  baldintzetan  eskaintzen  ditugun  zaintza  horiei?

Nola  deitu ,  zer  baldintzatan  zaintzen  dugun  adierazteko ,  zaintzaileak

ikusarazteko  eta  zaintzen  ez  dutenak  agerian  uzteko? Zaintzak  behin-behinean?

 

9

5 Anbibalentzia sakon hori bera da familian ikusten duguna: gure bizitzan funtsezko lekua den aldetik, batzuetan, afektu

eta laguntza-sarea da merkatura eta publikora irten ahal izateko (ikasi ahal izateko, esaterako). Baina beste askotan zama

bihurtzen da. Edo besterik gabe, indarkeria matxista hedatzeko eremua.
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2.6. Krisia, behin-behinekotasuna eta indarkeria
 
Berroneratzeaz  jarduten  duten  hainbat  diskurtso  ofizialen  aurrean ,  guk  uste  dugu

krisi  sakona  bizi  dugula .  Klima-aldaketa  ere  hartzen  duen  krisialdi  ekologiko

handia  bizi  dugu ,  baina  beste  prozesu  batzuk  ere  hartzen  ditu ;  energia- iturriak

agortzea  eta  biodibertsitatea  galtzea ,  esaterako .  Lurrean/ lurretik/ lurrarekin  bizi

garenok  bizi-bizi  hautematen  dugu  hori ;  baina  bai  eta  asfaltoz  inguratutako

hirietan  gaudenok  ere .

 

Feminismoak ,  bizitza  konkretuetatik  begiratzean ,  sarritan  askoz  begirada

zuhurragoa  dute  bestelako  begirada  kontrahegemonikoek  baino ;  izan  ere ,  haien

ikuspegi  androzentrikoaren  eraginez ,  ez  dute  merkataritzaren  ikuspegitik

aldentzea  lortzen .  Horregatik  urte  asko  generamatzan  krisiari  buruz  hitz  egiten ,

gehiengoaren  diskurtsoa  hitz  hori  erabiltzen  hasi  aurretik  ere .  Emakumeek* erasoa

jaso  duen  bizitzari  eusteko  erantzukizuna  isi lean  eta  bakardadean  hartzen  jarraitu

ezin  edo  nahi  ez  dutenean  agerian  geratzen  diren  tentsioekin  loturiko  zaintzen

krisia  salatzen  genuen .  Eguneroko  ezinegonak ,  gaixotzen  diren  gorputzak ,

bakardadeak ,  nahikoak  ez  diren  zaintzak  edo  kolapsaturik  daudenak . .  aipatzen

genituen .  Eta  aipatzen  genuen  zaintzen  kate  globalak  osatzea  arazo

kolektiboetarako  ez-konponbide  indibiduala  zela .  Gaur ,  krisia  ez  da  igaro ,  aitzitik ,

indarrez  errotu  da ,  eta  bizitzaren  behin-behinekotasuneko  prozesu  gero  eta  sakon

eta  hedatuago  bati  gehitu  zaio .

 

Behin-behinekotasunak  esan  nahi  du  bizitzea  merezi  duten  bizitzak  bizitzeko

behar  ditugun  baliabideetara  ir isteko  segurtasunik  eza .  Laneko  behin-

behinekotasuna  eta  diru-sarrerena  hartzen  ditu ,  baina  hori  baino  gehiago  ere  bai :

eskubide ,  zerbitzu  publiko  eta  laguntza-sareen  faltarekin  lotuta  dago ;  denbora

faltarekin  eta  gainzama  emozional  eta  f isikoarekin… Hauxe  da  bizitza-normaltasun

berria  (araubide  politiko  bat  da ! ) ,  denoi  dagokiguna ,  baina  indar-alde  handiarekin ;

zapalkuntza  anizkoitzaren  matrize  horretan  dugun  kokapenaren  araberakoa

berriro  ere .

 

Sistema  honek  behin-behineko  bizitzak  biziarazten  dizkigu ,  existentzia

bakardadean ,  modu  pribatizatu  eta  merkantil izatuan  ebatzi  behar  dugulako .

Askorentzat ,  behin-behinekotasuna  gure  bizitzen  – indibidual  zein  kolektiboen–

gainean  erabakitzeko  ezinezkotasuna  esan  nahi  du ;  etorkizuna  irudikatzeko

ezintasuna  eta  aukeratutako  bizitza-proiektu  bat  edukitzeko  ezintasuna .

Batzuentzat ,  behin-behinekotasuna  kanporatze  bat  da  zuzenean :  gaixotzeko

arriskutik  gaixotzera  igarotzen  gara ;  alogera  ordaindu  ezinaren  beldurretik ,

etxegabetzera .  Behin-behinekotasunak ,  askotan ,  beldurra  esan  nahi  du :  gehiago

ezinean  pot  egingo  duzun  unea  ir itsiko  den  beldurra ;  erori  eta  kanpoan  geratzeko

beldurra .  Eta  beldur  horrek  izoztu  egiten  gaitu .  Horregatik ,  sistema  aldatzeko

lehenengo  urratsa  beldurra  haustea  da .  Eta  hori  besteen  ondoan  baino  ezin  dugu

egin .  Horregatik  gaude  hemen :  elkarrekin  deribatu  dugu  eta ,  orain ,  dokumentu

honetan ,  zer  ikusi  dugun  kontatuko  dizuegu .
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3.ASKOTARIKO
ALTERNATIBEN 
FUNTS KOMUNA
 

 

 

 

 

 

 

Gauza  Eskandalagarri  horren  aurrean  eraiki  nahi  eta  ahal  ditugun ,  eraikitzen  ari

garen  alternatibei  buruz  gauza  asko  ditugu  ikasteko .  Baina  beste  gauza  asko

argitzen  ari  zaizkigu .  Badakigu  alternatiba  guztiek  hiru  elementu  dituztela

komunean .  Alternatiba  errotuak  dira ;  bizi  dituzten  gorputzetatik  eta  gorputzen

aldekoa  da  haien  borroka ,  eta  lurralde  bizietan  erlazionatzen  dira .  Bizitzako

mailak  espiral  baten  modura  lotuz  hedatzen  diren  alternatibak  dira :  barreneko

eta  txikienetik  hasi  eta  globaleraino .  Eta  dimentsio  asko  kontuan  hartuta ,  gu

eratzen  gaituzten  zentzu  toxikoak  jausarazten  dituzten  alternatibak  dira .

 

3.1. Lurraldean errotzea
 

Botere  korporatiboa  lurraldegabetuta  dago .  Kaleko  herritarrok  irudikatu  ezin

dugun  abiaduran  mugitzen  da  globalki ;  kapitalismo  f inantziarizatuaren  esparruan

egiten  du ,  eta  hor ,  dirua  –gero  eta  gehiago  dena  ordenagailuren  bateko

kontabilitateko  idazpen  bat– lurreko  edozein  tokitan  desagertu  eta  berehala  beste

punturen  batean  ager  daiteke .  Deserrotzea  bizitzaren  mugak  ukatzea  da .  Ametsak

saltzea  da ,  ekonomiaren  desmaterializazioa ,  esaterako .  Big dataren  jarioa  ez  al  da

oinarritzen  esku  batzuek  zaindu  dituzten  esku  jakin  batzuek  fabrikatu ,  garbitu  eta

maneiatu  duten  hardware  batean? Eta  hardware  hori  ez  al  dago  lurraren

zaurietatik  erauzitako  materialekin  egina? Ez  al  du  softwarea  sortutako  eta

banatutako  energia  kontsumituz  abiarazten? Ez  al  da  zabortegiren  batean

amaituko  duen  zabor  elektronikoa  izango  denbora  tarte  batean?

Desmaterializatua  deitzen  duten  ekonomian  gorputzak  eta  materia  daude ,  baina

iruditeriatik  desagertu  egiten  dira .

 

Lurraldegabetu  egiten  duen  sistema  baten  aurrean ,  errotzea  ez  da  mugimendu

hutsa ,  are  gutxiago  erretorika  bat ,  alternatibei  funtsa  ematen  dien  elementua  da ,

izaterik  izan  dezaten  espazio  bat .  Mundua  ulertzeko  eta  gu  haren  baitan  ulertzeko

moduan  hausturak  eragiten  dizkigu ,  hori  bai .  Gu  izaki  bizidun  gisa  ulertzean

datza ;  ez  dugu  hutsean  flotatzen ,  ez  eta  hitzetan  ez  burtsa-merkatuetan  ere .

Errotu  eta  gu  errotzea  gorputzen  eta  bizi  dugun  lurraren  mugak  onartzea  da ,  eta

beste  pertsona  batzuei ,  beste  izaki  bizidun  batzuei  eta  ekosistema  osoari  lotzen

gaituzten  loturak  onartzea .
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Agian ,  feminismo  komunitario  mesoamerikarraren  muinean  dagoen  gorputza-

lurra  lurralde-nozioa  erabil  genezake  hemen .  Oraindaino  ez  dirudi  nozio  hori  ondo

atxikitzen  zaionik  ipar  globaleko ,  planetako  metaketa-eremu  horietako  hizkerari .

Baina  lurraldea  nola  pentsatu  behar  dugun ,  xehetasun  horri  dagokionez ,  hori  bai

partekatzen  dute  gune  horietako  feminismoek .

 

Gorputza- lurra  lurraldeari  buruz  hitz  egitean ,  alde  batetik ,  parte  garen

ekosistemari ,  hau  da ,  lurrari  berari  egiten  diogu  aipu .  Eta  bestetik ,  gu  garen

gorputzak ,  bizirik  egotea  haragi  izatea  baita .  Azkenik ,  lurrean  bizi  garen

gorputzek  elkarri  eragiten  diogula ,  harremanak  sortzen  ditugula  ere  aipatzen

dugu ;  lurraldea  harreman  horiek  ere  osatzen  dute .  Izenaz  harago ,  alternatibak

errotzeko  proposamenaren  oinarria  da  nozio  konplexu  hori .  Gauza  Eskandalagarri

horrek  gorputza- lurra  lurraldeari  egiten  dion  uko  hirukoitzari  guk  baieztapen

hirukoitza  egiten  diogu .

 

Lurra  ukatzean  gu  lurrean  errotzen  gara .  Egungo  elikadura-sisteman  lurrak  ez  du

balio  landatzeko  edo  bertan  bizia  hazteko .  Elikagaien  ekoizpena  lurraldegabetu

egin  da ;  kanpora  bidaltzen  dugu ,  bizitzaren  jasangarritasunerako  ezinbestekoa

izanik  ere  balio  ukatua  duen  jarduera  legez .  Ahal  duenak  baztertu  egiten  du .

Bizitza  asfaltatuak  bizi  ditugu ,  zentzu  material  hertsian ;  hala  erakusten  dute  den-

dena  hartzen  duten  errepideek ;  eta  bai  eta  zentzu  sinbolikoan  ere ,  naturaren

zikloetatik  erabat  urrunduta  egonik ,  neguan  tomateak  eta  Bilbon  anana  jaten

tematzen  gara ,  baina  ez  hori  bakarrik ,  ez  dakigunez  noiz  hazten  den  zer  eta  zer

lurretan ,  ez  gara  jabetzen  gure  gosea  ere  zer  neurritaraino  dagoen  asfaltatua .

Horren  aurrean ,  gure  apustua  da  lurra  bizitza- iturri  gisa  berreskuratzea ,  eta  ez

salgai  gisa .  Bizitzeko  behar  duguna  ekoizteko  eta  gu  ugaltzeko  lurra .  Elikagaien ,

energia- iturrien ,  materialen ,  hondakinen  hustubideen  kanpoko  mendekotasuna

ahalik  eta  gehien  murriztu  behar  dugu .  Horrek  esan  du  lurzoruaren  erabilerak

berrikusi  behar  ditugula ;  tokiko  agroelikadurako  sistemak  eta  burujabetza

energetikoa  izan  behar  ditugula  helburu ;  ondasun  komun  naturalak  (ura ,  basoak ,

biodibertsitatea…) babestu  behar  ditugula ,  eta  asfaltoa  galgarazi  egin  behar

dugula .  Badakigu  horretarako  landa-hiria  harremanak  eta  guk  lurrarekin  dugun

harremana  berrikusi  behar  ditugula .  Alderdi  hori  agroekofeminismotik  landu  dugu

batik  bat .

 

Gorputzaren  ukazioaren  aurrean ,  gorpuztu  egiten  gara .  Heteropatriarkatuak

maskulinitatea  eta  zuri  izatea  gorputz-gabeturiko  arrazoiarekin  lotzen  duela :

gorputza  muga  gisa  bizitzen  dugu  eta  subjektu  pribilegiatuak  ez  du  mugarik

eduki  behar ,  horregatik  ez  du  haragiak  markatzen .  Munduan  egoteko  modu

pribilegiatuak  hutsean  flotatzen  duela  dirudi .  Horren  aurrean ,  deriben  ideia

askotariko  gorputz ,  pribilegio/zapalkuntza  harremanen  historiak  itxuratutako

gorputz  gisa  berrestetik  sortzen  da .  Horietan  adierazten  dira  klasea ,  generoa ,

arrazializazioa ,  dibertsitate  funtzionala… Gure  apustuen  abiapuntua  da  horiek

begiratzea  eta  gu  horietatik  abiatuz  begiratzea ,  menderatzearen  matrizea  zein

den  inoiz  ahantzi  gabe .  Heteropatriarkatuak ,  indarkeriaren  ardatz  nagusi  gisa ,  
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gure  gorputzak  desjabetzen  dituela  ere  salatzen  dugu .  Gure  gorputzek  norbaiten

zerbitzura  egon  behar  dute ;  norbaitek  eskatzen  dituen  kanonetara  egokitu  behar

dira ;  norbaitentzat  aurrez  definituriko  funtzioak  bete  behar  dituzte .  Horren

aurrean ,  gorputzen  gaineko  burujabetza  eskatzen  dugu .  Gu  osatzen  gaituen

materia  zaurgarria  aintzat  hartuta  soilik  existitzen  den  burujabetza .  Bizitzaren

zikloak  urratzeak  dakarren  indarkeria  salatzen  dugu ;  sistema  honetan ,  arazo

bihurtu  dira  bizitzaren  eta  denboraren  joanari  loturiko  prozesuak ,

gaindiagnostikatu  eta  medikalizatu  egiten  dira .  Hilekoa ,  klimaterioa ,  menopausia ,

tristeziak ,  urduritasuna ,  doluak… Gorpuztea  dugu  helburu :  batzen  eta  des-batzen

gaituzten  markak ,  arrastoa  utzi  diguten  pozak  eta  oinazeak  aintzat  hartzea ;  beste

batzuen  ondoan ,  gure  gorputz  burujabeetatik  aintzat  hartuak  izan  eta  lurraldea

gorputz  kolektibo  askotariko  gisa  okupatu .

 

Lurraldearen  hutsunearen  aurrean :  topatzeko  eta  harremanak  egiteko  lekuak

eraikitzen  ditugu .  Lurraldea  bizitzaz  jori  dago ,  bertan  gertatzen  diren  harremanei

esker .  Prozesu  honetan  kontuan  hartu  dugun  elementuetako  bat  izan  da

lurraldean  lekuak  hedatzearen  premia ;  lekuak  ulertuta  askotariko  jendearen

arteko  topaketa  ahalbidetzen  duen  eta  jarraitutasuna  izan  dezaketen  harremanak

eta  identitate  kolektiboa  sortzeko  espazio  gisa .  Gauza  Eskandalagarri  horretan

lekuak  desagertuz  doaz  eta  ez-lekuek  ordezten  dituzte ;  igarobide ,  gurutze-bide

efimero  eta  elkar  ekintzarik  gabeak ;  edo  bestela ,  hiperlekuek ,  subjektu

homogeneoak  elkartzen  diren  lekuak ,  aurrez  zehazturiko  identitateak  dituztenak

eta  kolektibitate  itxiak  eratzen  dituztenak .  (Topa)guneak  izatea  funtsezkoa  da

xede  ditugun  –eta  aurrerago  azalduko  ditugun– erkidegoak  eraiki  ahal  izateko .

Lekua  da  azoka ,  ekoizleek  eta  kontsumitzaileek  elkar  eragiten  duten  lekua ;

hornidura ,  zaintza ,  lurrarekiko  lotura  berreskuratzea  eta  herria-hiria  harremana

gerta  l itezkeen  lekua .  Lekua  da  autokudeatua  den  kultur etxea ,  “auzoa  izan  eta

auzoa  egiten  duelako” ;  tokiko  beharrizanetatik  sortzen  den  lekua ,  hizkera  komuna

erabiltzen  duena  eta  auzogestioaren  bidez  jarduten  duena .  Aurkeztuko  ditugun

alternatibetan  ikusiko  duzue  behin  eta  berriz  agertzen  direla  leku  horiek

sendotzeko  proposamenak ,  lurralde  direlako .

 

Alternatibak  lurraldean  errotzeko  apustua  ez  da  autarkiaren  aldeko  apustua ,  edo

norbera  itxi  eta  barrurantz  biltzearen  aldekoa .  Lurralde  globalean  mugitzen  garen

modua  berrasmatzeko  apustua  da ,  loturak  aintzat  hartuta  eta  burujabetza  eta

harrera  abiapuntu  hartuta .  Hortaz ,  proposamena  ez  da  lurra  berreskuratzea

lantzeko  soilik ,  baizik  eta  lurraldea  izatea  geure  lurretatik  indarrez  kanporatuak

izan  garenok  –sarritan ,  hain  zuzen  gure  gorputza- lurra  lurraldea  babesteagatik–

berriro  elkartzeko  espazioa .  Esaterako ,  megaproiektuak  –non  botere

korporatiboak ,  estraktibismorantz  jotzeko ,  indarkeria  maskulinizatu  eta  zuria

erabiltzen  duen– udalerri  asko  hutsarazten  ari  dira .  Megaproiektu  horren  kontra

borrokatzen  garen  bitartean  ( lehenik  eta  behin  hurbilen  dauden  enpresen

erantzukizuna  onartuta) ,  zergatik  ez  dugu  irudikatzen  berrerrotu  nahi  dugun

lurralde  horretan  harrera  eta  elkargune ,  ezagutzak  partekatzeko  gune  gisa?
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Botere  korporatiboaren  lurraldegabetzea  denbora  ukatzeko  ahaleginarekin  batera

doa :  distantzia  eta  denbora ,  metaketa-prozesua  muga  dezaketen  koordenatuak

diren  aldetik ,  desagerrarazi  egin  behar  dira .  Abiadura  handiko  trenak ,  kilometroak

ezabatzeko  eta  haiek  ibiltzeko  behar  dugun  denbora  murrizteko .  Muturreko  epe-

laburrekotasuna ,  bioerritmo  propioetatik  eta  naturaren  bioerritmoetatik  deslotzen

gaituena .  Lurraldegabetzearen  aurrean ,  errotzea  dugu  xede .  Baina… Nola  errotu

denboran? Baliteke  hori  izatea  alternatiben  eraikuntza  kolektiboetako  prozesu

honetan  behin  eta  berriz  aurkitu  dugun  oztopo  nagusia ,  eta  ez  dugu  oraindik

gainditzea  lortu .

 

Bizitza ez zait iristen ,  leku  guztietan  agertzen  zaigun  mantra  dela  dirudi .

Alternatibak  eraikitzeko ,  ez  daukagun  denbora  bat  behar  dugu ,  eta  denbora  arlo

kolektiboari  emateak ,  berez  ezinean  dagoen  gorputza  ahitzen  digu .  Zer  egin  ahal

eta  nahi  dugu? Badakigu  denbora-erlojua  nozio  produktibista ,  zenbakarri  eta

monetarista  hautsi  nahi  dugula .  Denbora  ez  da  dirua ,  baina  ez  da  infinituraino

malgua  ere .  Badakigu  badirela  gure  ulermen  l ineal  mendebaldeko  eta  hiritarra

zartarazten  duen  tenporalitatea  bizitzeko  modu  zirkularrak .  Baina ,  nola  aldatu

beste  denbora  batzuk  badirela  jakitetik  denbora  modu  erabat  desberdinean

bizitzera? Susmoa  dugu  errotzea  eta  gorpuztea  denbora  bizitzeko  egungo  modua

apurtzeko  moduak  izan  daitezkeela ,  gure  denboren  jabe  izan  gaitezen .  Segur  aski

bizitza  ez  zait  ir isten  horri  aurre  egiteko  modu  bakarra  izango  da  hori .  Baina  nola

egin… Aipatu  dugun  bezala ,  gauza  asko  dakigu… baina  beste  asko  ditugu  ikasteko . .

 

3.2. Mikro-meso-makro horietatik 
        alternatiben espiralera
 

Gure  ibilbideari  ekin  genionean ,  argi  geneukan  alternatibak  lantzeko  hainbat

maila  lotu  nahi  genituela .  Gertuenetik  hasita ,  mikro  arloan ,  hau  da ,  arlo  hurbil  eta

pertsonalean ,  aldaketak  egitea  ezinbestekoa  zela  iruditzen  zitzaigun ;  munduan ,

jardunetan ,  sentitzeko  moduetan  eta  hortik  abiatuta  eraikitzen  ditugun  sare  eta

harremanetan  izateko  eta  egoteko  moduak  aldarazteaz  ari  ginen .  Meso  maila

aipatu  genuen  gero ,  bizitza  antolatzeko  darabiltzagun  politikak ,  erakundeak ,

egitura  kolektiboak .  Eta  azkenik ,  makro  maila  aipatzen  genuen ,  globala ,  handia

eta  urrutien  dagoena .

 

Mikro  mailako  aldaketak  gauzagarriak  dira ,  egituren  mugapenen  gainetik

badugulako  eragiteko  tarte  bat .  Makro  mailako  aldaketak  egitura  handi  horietan

egin  beharreko  aldaketak  dira ,  materialak  eta  sinbolikoak  ere  bai  (esaterako ,

pentsio-sistema  kontributiboak  ez  du  ordaintzen  ez  den  lana  kontuan  hartzen ,

baina  jendartean  ere  ez  dugu  lantzat  hartzen) .  Sarritan ,  makro  maila  aldatzea

urrun  geratzen  zaigu  eta  ezinezkoa  iruditzen  zaigu .  Baina  badakigu  lor  daitekeela

mikro  mailako  aldaketak  egituratuz  eta  politizatuz  eta  erakundeen  bidez  meso

mailan  hedatuz .  Badakigu  meso  mailak  mikro  mailako  bizitza  zehatzak

baldintzatzeko  makroegiturei  oinarria  eta  gauzapena  ematen  diela .  Pentsioen

sistema  alda  daiteke  baldin  eta  jendartean  barneratzen  badugu  ordaindu  gabeko
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zaintza  lanetan  urteak  eta  urteak  eman  dituenak  pentsio  duina  merezi  duela ,  eta

hori  lege  bihur  dadin  borrokatzen  bagara .

 

Hortaz ,  gure  abiapuntua  hori  zen ,  baina  ikusi  dugu  maila  askotako  formulazio  hori

aldatu  egin  dela  eta  elkarri  lotutako  eraldaketa  multzo  bat ,  espiral  erako  bat ,

balira  bezala  ulertzen  ditugula  alternatibak .  Era  berean ,  alternatibek  eurek  ere

aurrez  itxuratzen  dute  xede  dugun  etorkizuneko  mundu  desberdin  hori ,  non

bizitza  kolektiboaren  espazioak  ere  elkarri  lotuta  egongo  l iratekeen ,  espiral  eran .

Segur  aski  zaintzarako  eskubide  kolektiboaren  eremuan  hedatu  da  gehien  ideia

hori ;  ardatz  guztientzat  komuna  izan  arren .

 

Espiralaren  abiapuntua  eremurik  barrukoenean  dago ,  norberaren  bizitza  eta

gorputza .  Hortik  aurrera ,  hurbiltasun  eta  afektuzko  sareekin  lotzen  gara ;

aukeratutako  familiak ,  egunerokotasunari  erantzuteko  sortzen  ditugunak .  Sare

horiek  komunitateko  espazio  zabalagoan  elkartzen  eta  lotzen  dira ,  eta  han

garatzen  ditugu  proiektu  kolektiboak ,  eta  han  eraikitzen  dugu  ataria ,  auzoa  edo

herria .  Azkenik ,  komunitateak  arlo  publikoan  lotzen  dira  harreman

sozioekonomikoak  eta  politikoak  eusten  dituen  marko  instituzionalarekin .  Espirala

lotzen  duen  lotura  ondo  bizitzeko  erantzukizun  partekatua  dela  imajinatzen

dugu ;  euste  lan  hori  kudeatzeko  beharrezkoak  diren  mailen  arabera  antolatua :

mugikortasun  murritza  duen  auzokoari  erosketak  eramatea  eta  gu  denak  paseatu

ahal  izango  garen  kaleak  zaintzea  eta  begi- lausoa  kentzeko  ebakuntza  egiteko

ospitale  publiko  bat  egotea  lotuta  egon  daitezke .

 

Hori  da ,  azaletik  azalduta ,  etorkizunerako  xede  dugun  bizitza  kolektiboaren

espirala .  Gure  prozesuan  zehar ,  alderdi  pertsonalean  eta  alderdi  komunitarioan

sakondu  dugu .  Multzo  horren  eragile  gisa ,  aberastasuna  eragiten  duena  apurka

baztertu  beharra  hartu  dugu  abiapuntu :  irabazi  asmoak  mugitzen  dituen

eragileak  eta  erakundeak  ez  dira  gure  alternatiben  espiralaren  parte .  Eta  nahikoa

zirriborraturik  utzi  dugu  alderdi  publikoa  eta  erakunde  publikoen  alderdia .

 

Arlo  pertsonalean  aldaketa  sakona  egin  beharrak  gu  zeharkatzen  gaituzten  logikei

(produktibismoa ,  indibidualismoa ,  errua…) buruz  luze  hitz  egitera  eraman  gaitu ;

hainbestetan  hitz  egin  dugu  ezen  horren  ingurukoa  baita  hurrengo  atala .  Baina

oso  argi  ikusi  ahal  izan  dugu  aldaketa  pertsonalek  eskala- jauzi  bat  eskatzen

dutela  ere ;  jauzi  hori  egin  gabe  ez  dugu  osotasuna  aldatzea  lortzen ,  baina ,

gainera ,  aldaketa  pertsonalak  eutsi  ezin  bihurtzen  dira .  Esaterako ,  lurrarekin

berraurkitzen  bagara ,  eta  lurretik  eta  lurrarekin  bat  eginez  bizitzeko  eta  modu

desberdinean  ekoizteko  ausardiari  ekiten  badiogu ,  bere  burua  beste  modu  batera

hornitzera  ausartu  den  beste  inor  aurkitu  beharra  dugu ,  eta  denok  harremanetan

jarriko  gaituzten  banaketa-sareak  behar  ditugu .

 

Hortaz ,  bizitzaren  ikuspegi  indibidualistaren  hausturaren  barruko  aldaketa

pertsonalak  ditugu  xede .  Ez  dugu  bakarrik  bizi  nahi ,  familia  nuklearra  eta  familia

tradizionala  gaindituko  duten  hurbiltasun-sareak  sortu  baizik ;  afektu  eta  zaintza
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sareak  hedatu  eta ,  hortik  abiatuta ,  komunitatea  ehuntzen  joan .  Gure  helburu  den

komunitatearen  abiapuntua  ez  da  barru  eta  kanpo  itxiak  mugatzen  dituen  aurrez

ezarritako  pertenentzia  bat ;  aitzitik ,  pertenentzia  eta  lotura  soziala  eraikitzen

ditu .  Baina  badakigu  zein  diren  testuinguruak  komunitate-eraikuntza  horri

ezartzen  dizkion  eragozpenak .  Ez  du  garrantzi  txikiagoa  etxebizitza-ereduak

eragiten   duen  arazoa :  gure  etxeak  txikiak  dira ;  zaila  da  beste  batzuekin  bizitzea…

zaila  da ,  bai  eta  etxean  beste  batzuekin  elkartzea  ere .  Ez  gara  sartzen .

 

Landu  ditugun  ardatz  guztietan  oso  garrantzi  handia  zuten  emakumeen* sareek

eta  espazio  feministek :  munduaren  gainerakoarekin  erlazionatzeko  laguntza

guneak  eta  zentro  neuralgikoa  dira .  Auzoaren  garrantzia  ere  ikusi  dugu ,  bai  eta

hura  desagerrarazten  duen  botere  korporatiboaren  indarretik  babestearen

garrantzia  ere .  Komunitateak  eta  sareek ,  beraz ,  berebiziko  lekua  dute  gure

alternatibetan  (eta  indar  eta  premia  bereziarekin  indarkeriarik  gabeko  bizitzen

kasuan) ,  eta  erakunde  publikoei  eskatzea  lehenesten  duen  ikuspegia  apurtzen

dute .

 

Espiralaren  dimentsioen  arteko  bilbea  hainbat  arlotan  aztertu  dugu .  Esaterako ,

enpleguari  lehentasuna  kentzen  lagunduko  diguten  lan-alternatibak  pentsatzean ,

sarritan  agertzen  zen  (eta  aurrerago  aipatuko  dugun)  aukeretako  bat  zen

autoenpleguaren  aukera ,  enplegua  eta  bizitzaren  gainerako  alderdiak  uztartzeko

eta  lanari  zentzu  sozial  eta  politikoa  emateko ,  autonomia  handiagoa  lortzeko

modu  gisa .  Baina  oso  kasu  gutxitan  hartu  dugu  autoenplegua  horrela ,  soilik ;

gehienetan  autoenplegu  kolektiboko ,  hots ,  beste  batzuekin  batera  egindako

proiektuen  aldeko  apustua  egiten  dugu .  Eta  hortik ,  hainbat  proiekturen  arteko

kooperazioaren  aldeko  apustua ,  eta  lan-proiektuak  kokatzen  diren  auzoei

atxikitzearen  aldeko  apustua .

 

Gorago  aipatu  dugun  bezala ,  sakonago  aztertzeko  geratu  zaigun  puntua  politika

publikoei  dagokiena  da .  Hala  ere ,  aipatu  beharreko  elementu  garrantzitsuak

aurkitu  ditugu .  Alde  batetik ,  politikaz  hitz  egiten  dugunean  ez  dugula  soilik

politika  publikoez  hitz  egiten .  Horren  i ldoan ,  alternatiba  horien  muinean  dago

politika  erakundegabetzearen  aldeko  apustua ;  esaterako ,  erakundeen  mende

egon  gabe ,  auzoak  biziberrituko  dituzten  autogestio  kolektiborako  espazioak

sendotzeko  proposamena .  Beste  alde  batetik ,  autonomia  areagotuko  diguten

politika  publikoen  aldeko  apustua  egiten  dugu ,  mendekotasun-rolak  sustatuz ,

mendeko  subjektu  bihurtuko  gaituzten  politika  publikoen  ordez .  Horretarako ,

beste  gauza  batzuen  artean ,  ezinbestekoa  da  laguntza  publikoak  eskubideak

direlako  ideia  berreskuratzea ;  denon  artean  lortuak  dira ,  eta  alderdi  publikoak

kudeatzen  ditu ,  denon  eremu  gisa ;  ez  dira  kanpoko  botereren  batek  esleitzen

digun  zerbait .  Azkenik ,  politika  publikoek  arrazakeria  asko  instituzionalizatu

dutela  uste  dugu .  Hortik  aurrera ,  atzerritarren  legearen  kontrako  borroka  hori

guztia  zeharkatzen  duen  ardatza  da .

17

#
2

3
/2

0
2

0
O

M
A
L
e
k
o

 
T
X
O

S
T
E
N
A



3.3. Zentzu onen berreraikuntza dimentsio askotatik
 

 

Zentzu  onak  esaten  dugunean  ez  dugu  esan  nahi ,  definizioz  diren  “egintzak

egoki  egiteko  sena  edo  zuhurtasuna" ,  baizik  eta  gu  zeharkatu  eta  gure  izaera ,

egin  eta  sentitzeko  moduak  moldatzen  dituzten  logika  partekatuak .  Elkarrekin

egindako  ibilbide  honek  ahalbidetu  digu  behin  eta  berriz  agertzen  zaizkigun

eta  alternatibak  zehaztea  eragozteaz  gain ,  oinaze  handia  eragiten  diguten

zentzu  horietako  batzuk  identifikatzea .  Logika  horiek ,  balio  sakon  horiek ,

kapitalistak  dira ,  heteropatriarkalak ,  kolonialistak ,  kapazitistak ,  binaristak .

Beraz ,  alde  batetik ,  egiturazkoak  dira ,  gutako  bakoitza  gainditzen  dute ;  baina

egia  ere  bada  egunero  eguneratzen  ditugula ,  eta  horregatik ,  egunero  eta

elkarrekin ,  horiek  galgatzen  ahalegin  gaitezkeela .  Beste  alde  batetik ,  dimentsio

askotakoak  dira ,  menderatze-ardatz  askoren  arteko  gurutzaketa  erakusten  dute .

Eta  bidezkoa  da  esatea  kapitalismoarekin  eta  heteropatriarkatuarekin  zuzenean

lotuta  daudenetan  sakondu  dugula  gehien ,  eta  gutxiago  zentzu  on  arrazista ,

kapazitista ,  binarista  heteronormatiboetan ,  etab .  Bide  luzea  dugu  aurrean ,

baina  dagoeneko  ibil ia  dugu  zati  bat .

 

Horri  esker  identifikatu  dugu  gure  baitan  ere  balio  kapitalistek  eragiten  dutela ,

eta  xede  ditugun  alternatibak  geldiarazten  dituztela  horiek .  Etxebizitzen

okupazio  kolektiboko  proiektuek ,  esaterako ,  talka  egiten  dute  behin  eta  berriz

jabetza  pribatuaren  sakoneko  balioarekin .  Zenbat eta gehiago, hobe logikak
eragotzi  egiten  digu  gure  proiektuen  norainokoa  zuzen  neurtzen ,  eta  askotan ,

gainezka  egiten  gaituzten  egoeratan  sartzen  gara ,  eta  ezin  diegu  neurria  hartu .

Badakigu ,  beraz ,  espantsioa  berez  eta  soil-soilik  ezin  dela  ekonomia  sozial  eta

solidarioaren  arrakastarako  ir izpidea  izan ,  baina  haztea  beti  da  tentazioa .

Kapitalismoaren  indibidualismoa  ere  behin  eta  berriz  agertzen  da .  Arlo

indibidualaren  eta  arlo  kolektiboaren  arteko  tentsioak  ikusten  ditugu  argi :

mundua  konpontzeko  elkartzen  gara ,  baina  ondoren ,  zein  bere  etxera  itzultzen

da  bere  bizitza  konpontzera .  Eta  indibidualismoak  alderdi  ezkutu  bat ,

heteropatriarkatuak  ondo  markaturiko  alderdi  bat  baduela  ere  ikusi  dugu :

immolazioa  eta  sakrifizioa .  Emakumeak* jabetuago  gaude  zaintza  emozionalen

garrantziaz ,  edozein  ekimenen  euskarri  direlako ,  eta  askotan ,  kezkatu  egiten

gaitu  horrek .  Hori  gertatzean ,  indibidualismoari  aurre  egiten  ari  gara ,  baina ,

zaintza- lan  hori  ikusten  ez  den  heinean ,  balioesten  ez  den  heinean  eta ,

gutxiago ,  banatzen  ez  den  heinean ,  non  dago  immolazioarekiko  muga? Eta

hortik ,  behin  eta  berriz  agertzen  den  erru  heteropatriarkalerako  jauzia  egiten

dugu .  Aginduak  urratu  eta  egiten  ez  dugunean  sortzen  da  errua ;  eta  aurka  egin

nahiko  geniokeen  aginduari  men  egiten  diogunean  sortzen  den  errua .  Errua ,

nekatu  egiten  garelako :  “ahula  naiz” .  Errua  gelditzeagatik ,  eta  ez  gelditzeagatik .

Gure  buruarekin  deslotzen  gaituen  errua ,  eta  autoindarkeria  eragin  dezakeena

“zurekin  gogor  jokatzen  duzulako” .  Hortaz ,  erruan  bat  egiten  dute  kapitalismoak

eta  heteropatriarkatuak ;  eta  halaxe  gertatzen  da  hiperproduktibismoan  ere .  Ez
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dugu  hiperproduktiboak  lanean  soilik  izan  behar ,  ez  dio  ardura  gure  gorputzean

edo  buruko  osasunean  duen  eragina ,  gorputzarekin  ere  hala  jokatu  behar  dugu ,

perfektua  izan  behar  du  eta .

 

Zentzu  ona  Gauza  Eskandalagarri  horretara  lotzen  gaituzten  hariak  badira ,  hori

zapuzteko ,  hainbat  sekzio  eta  hainbat  dimentsiotatik  eragin  behar  dugu .

Elkarrekin  egindako  ibilbide  honetan ,  ahalegin  hori  egiteko  bi  gako ,  gutxienez ,

aurkitu  ditugu .  Gure  desirarekin  eta  gure  plazerarekin  bat  egiten  ikasi  behar

dugu .  Desira  eta  plazer  merkantilizatu  gabeak ,  kooptatu  gabeak ;  desio  eta

plazer  burujabeak .  Eta  gure  inkoherentziak  onartzen  ikasi  behar  dugu .

Maskulinitate  hegemonikotik ,  autokonplazentziaz  bizitzen  dugu  sarritan

inkoherentzia :  gauza  askotara  ez  naiz  ir isten ,  baina  begira  zenbat  gauzatara

iristen  naizen .  Feminitate  hegemonikotik ,  errua  berriro  erasoan :  zenbat

gauzatara  ez  naizen  ir isten… Elkar  animatu  dugu  “bekatu  agroekologikoa

aitortzera” .  Elikadura-burujabetzaren  aldeko  apustua  egiten  duzu ,  baina  zoratu

egiten  zaituzte  zorroko  entsaladak  eta  koloretako  aluminiozko  paperean  bilduta

datozen  patata  fri j ituek .  Eta  aitortzatik  elkarbizitzara  pasatzen  gara .  Zure

bekatu  agroekologikoarekin  batera  bizi ,  eta  zure  desirarekin  bat  egin .  Agian ,

gauza  bat  dela  bestea  dela ,  hiperproduktibismoarekin  haustea  lortuko  dugu  eta

“banaka  zein  kolektiboan  pottorjorran  aritzeko  denbora”  aurkituko  dugu .
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4.ZAINTZARAKO
 ESKUBIDE 
 KOLEKTIBOA
 

 

 

 

 

Zaintzak  ulertzeko  modu  asko  daude .  Nola  ulertzen  ditugu  guk? Zaintzak ,  berez ,

ez  onak  ez  txarrak  direla  hartzen  dugu  abiapuntu ;  bizitza  izan  dadin  gertatu  egin

behar  dute ,  besterik  ez .  Pertsona  guztiak  gara  zaurgarriak  eta ,  zaintzen  ez

badugu/bagara ,  ezin  gara  bizi ;  hala  da .  Galdera ,  beraz ,  ez  da  gehiago  ala  gutxiago

zaindu  behar  ote  dugun .  Galdera  da  nola  zaintzen  garen/dugun  eta  nola  zaindu

nahi  dugun .  Eta  zein  diren  zaindu  nahi  ditugun  bizitzak .

 

Zaintza  pertsona  guztiek ,  bizitzako  une  guztietan ,  behar  dugun  zerbait  dira ;  hori

ere  hartu  dugu  abiapuntu .  Egoerak  nolakoak  halako  zaintza  behar  dugun  arren ,

eta  gure  burua  zaintzeko  eta  beste  batzuk  zaintzeko  gaitasun  handiagoa  ala

txikiagoa  dugun  arren .  Horregatik  ez  ditugu  soilik  mendekotasun  egoerak

aipatzen .

 

Azkenik ,  honako  galdera  hauek  sortu  zaizkigu :  denon  beharrizana  direnez…

Pertsona  guztientzako  betebeharra  dira  edo  izan  beharko  lukete? Ez  zaigu  erraza

egin  galdera  horri  erantzutea? Baina  eztabaidagai  bihurtzeko ,  gure  apustua

zehazten  joan  gara .  Erabat  ebatzi  ez  dugun  arren ,  argitasun  handiagoz  ikusten

dugu  orain ,  eta  horregatik  mintzo  gara  zaintzarako  eskubideaz  eskubide  kolektibo

gisa .

 

 

4.1. Zertarako eskubidea? Zergatik kolektiboa?
 

Gure  ibilbideari  ekin  genionean ,  ez  genuen  zalantzarik  gure  borroka  feministaren

jomugan  ere  zaintzarako  eskubidea  sartzen  zela .  Orain  ere  eskubidez  hitz  egiten

jarraitzen  dugu ,  baina  eskubide  kolektiboa .  Aldea  funtsezkoa  da ;  izan  ere ,

ikuspegi  l iberaletik  egiten  den  bezala ,  banakoan  zentraturiko  hitzekin  ez

pentsatzea  dakar .  Zaintzarako  eskubidearen  ikuspegi  indibidualizatuak

irtenbiderik  gabeko  egoera  batera  eraman  gaitzake ;  mundu  guztiak  aldarrikatzea

ez  zaintzeko  bere  eskubide  indibiduala ,  esaterako .  Kolektiboaren  ikuspegitik

hainbat  gauza  babes  ditzakegu  aldi  berean :  alde  batetik ,  zaintzaren  betebeharrak

bultzatuta  euren  bizitzak  immolatzen  dituzten  emakume* gehiago  ez  egotea

inoiz ,  eta ,  aldi  berean ,  bizitza  komuna  zaintzeko  benetan  partekatua  izango  den

erantzukizuna  eraikitzeko  moduak  bilatzea ,  inor  erantzukizun  horretatik  bazter

edo  gainetik  senti  ez  dadin ,  eta ,  ondorioz ,  gainerakoen  kontura  bizi  ez  dadin .  Kide

batek  esaten  zuen  bezala :  “Ez  zaintzeko  zure  eskubideak  esan  nahi  badu  nik

zaindu  behar  dudala  zure  ordez ,  utikan  eskubide  hori” .  Zaintzarako  eskubidea .
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pentsatzean ,  oso  aurrean  eduki  behar  dugu  beti  alderdi  komunaren  dimentsioa ,

bizitza  konkretu  bakoitzaren  burujabetza  aintzat  hartzen  duena ,  baina  bizitza

kolektiboaren  esparruan .

 

Zainketarako  eskubide  kolektiboa ,  bizitza  osoan  zehar ,  pertsona  guztiok  zaintzeko

eta  zaintza  jasotzeko  l ibre  izateko  eta  sentitzeko  eskubide  gisa  ulertzen  dugu .

Mendekotasun  egoera  baino  gehiago  da ,  eta  zenbat ,  nola  eta  nor  zaindu  nahi

dugun ;  zenbat ,  nola  eta  nork  zaintzea  nahi  dugun  erabakitzeko  gaitasuna  dakar ,

zaintzari  ezetz  esateko  eskubidea  barne .  Eskubide  horrek  egungoa  ez  bezalako

askatasun-nozio  batean  pentsarazten  digu ,  eta  gaur  egun  nor  ote  den  l ibre  eta

noren  kontura ,  horixe  da  sortzen  zaigun  galdera .  Eta  askatasuna  gure  bizitza

propioarekiko  eta  bizitza  kolektiboarekiko  konpromisoarekin  lotzen  du  estu .

Zaintzarako  eskubide  kolektiboaz  hitz  egitea ,  f inean ,  bizitza  erdigunean

jartzearen  alde  egitea  da ;  bizitzaren  eguneroko  erreprodukzioa  osotasun  horren

ardatz  gisa  zehaztea ,  gauza  txikienetan  eta  gauza  handienetan ,  pozarekin  eta

osasunarekin ,  oinazearekin  eta  gaixotasunarekin .

 

Zaintzarako  eskubide  kolektiboa  beste  eskubide  batzuei  ezinbestean  loturik  dago .

Guk ,  batez  ere ,  elikadurarako  eskubideaz  hitz  egin  dugu ,  elikadura-

burujabetzaren  aldeko  apustuaren  gunea  baita .  Besteak  eta  gu  ondo  zaindu  ahal

izateko ,  besteak  eta  gu  ondo  elikatu  ahal  izan  behar  ditugu/dugu .  Eta  elikadura-

burujabetzaren  proposamenak  zainketarako  eskubidea  hartu  behar  du  barne ,

zentzu  bikoitzean  gutxienez .  Ezin  du  alde  batera  utzi  sukaldean  aritzen  dena ;

azalduko  dugun  bezala ,  elikadura  katearen  esanahia  zabaldu  behar  du .  Eta

elikagaien-ekoizpen  harremanak  burujabetza ,  demokrazia ,  eta  abarren  inguruan

berreraikitzeko  apustuan ,  elikadura-kate  hori  osatzen  duten  pertsonen  elkar

zaintza  ere  hartu  behar  du  kontuan .

 

Zaintzarako  eskubide  kolektiboa  laneko  eskubideekin  ere  lotzen  da .  Alde  batetik ,

laneko  eskubideen  definizioan  langileen  zaintzarako  eguneroko  atazak

ahalbidetzea  ere  sartu  behar  delako .  Hau  da ,  gure  ustez ,  laneko  eskubideak

enpresek  eskatzen  dituzten  langile-txanpinoi  horien  ideiaren  kontra  borrokatzeko

modu  bat  dira .  Beste  alde  batetik ,  egungo  zaintza-atazetan  laneko  eskubideen

urratze  larriak  gertatzen  direlako ,  etxeko  enpleguan ,  kasu .  Are  gehiago ,

zaintzarako  eskubidea  (oker)  bermatzea  zaintzaileen  lan-eskubideen  kaltetan

egiten  da .  Mendekotasun  legea  deiturikoarekin  gertatzen  da  hori  gaur  egun ,

zaintza  ez-profesionalen  laguntza-ekonomikoa  gehiegikeriaz  erabiltzen  baitu ,

familiako  zaintzaileei  lan-zama  gehituz  edo  etxeko  langileen  kontratazio

irregularrak  ahalbidetuz ;  eta  etxez  etxeko  laguntzarako  zerbitzu  pribatizatuak ,

egoitzak ,  etab .  f inantzatzen  ditu ,  eta  horiek ,  langileen  lan-baldintza  txarrak

baliatu  eta  negozioa  egiten  dute .
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4.2. Aldaketak espiralean
 

Espiralaren  metaforak  zaintzarako  eskubide  kolektiboaren  ardatzean  hartu  du

indar  handien .  Elkarri  lotutako  hainbat  dimentsiotan  antola  ditzakegu  zaintzak :

aukeratutako  familiaren  autozaintza ,  sare  komunitario  eta  laguntza-sare  eta

espazio  publikoetatik  hasita .  Irabazi  asmoa  baztertuta  dago  gure  espiralean ,  argi

dugulako  hemen  negozioa  sartuz  gero  "hau  dena  pikutara  joango  dela" .  Dimentsio

horiek  ez  ditugu  bananduta  ikusten ,  elkarri  lotuta  baizik :  beraz ,  esaterako ,

udalaren  laguntza  duten  espazio  autogestionatuak  pentsatzen  ditugu ;  badakigu

zure  ama  (adinekoa)  zaintzeko  espazio  publikoak  badaude  tarte  handiagoak

geratzen  zaizkizula  autozaintzarako ;  hurbileko  lan  komunitariotik  lan  publikoa

eskatzen  dugu… Espiralaren  eskalak  elkarri  lotzen  zaizkio .

 

Eskubide  horretan  aurrerapausoak  eremu  hurbilenetik  emateko  ezinbestekoak

diren  urratsak  pentsa  ditzakegu  hasteko ,  auto-zaintza  espiral  horren  erdigunean

jarriz :  bizitza  kolektiboa  zaintzeko  arduraren  oinarria ,  lehenik  eta  behin ,  gure

gorputza  eta  gure  egunerokotasuna  zaintzeko  ardura  da .  Gainera ,  gure  burua

zaintzen  ez  badugu ,  ezin  ditugu  zaintza-harreman  asegarriak  eduki ;  zaintza  erraz

bihur  l iteke  beste  pertsonaren  bizitzaren  kontrol  edo ,  bai  eta  xantaia  emozional

eta  indarkeria  ere .  Hala  ere ,  garrantzitsua  da  azpimarratzea  gure  auto-zaintzaren

funtsa ,  oso  urruti  dagoelako  zain zaitez, merezi duzu  eta  ideia  neoliberaletik .

Gainerakoekiko  erlazioan  ulertzen  dugu  (ez  besteen  gainetik  edo  besteengandik

bereiz) .  Auto-zaintzatik  abiatuta  elkar-zaintzan  oinarrituriko  harremanetan

murgildu  nahi  dugu .  Eguneroko  zaintza-atazak  bidezkoak  izango  diren  eta

askatasunez  aukeratutako  (aukerako  familiak)  elkarbizitza-sareak  ezartzea  da  gure

helburua .

 

Egungo  etxeetan ,  ordea ,  aldaketa  handia  eskatzen  du  horrek :  izan  ere ,  lanen

okerreko  banaketak ,  sarritan ,  gure  etxetik  bertatik  alde  egin  nahi  dugulako

sentipena  eragiten  baitu .  Hori  lortzeko ,  emakumeek* “zaindu ,  zaindu ,  zaindu”

genero-aginduari  eta  maitasunagatik, edozer  aginduari  muzin  egin  behar  diogu .

Agindu  horiek  senar  edo  seme-alabei  ez  ezik ,  oro  har ,  hurbileko  harreman  guztiei

eragiten  diete .  Desobedientzia  horren  bidez  txartobanatuta  dagoena  birbanatzea

lortzeko  erabili  izan  ditugun  hainbat  estrategia  daude :  zaintza-gabeziagatiko
banaketa:  “afaria  inoiz  egiten  ez  badut ,  noizbait  egingo  dute  eurek” ;  etxeko
greba :  aurrekoaren  antzekoa ,  baina  adierazgarriagoa ;  edo  alde eginez  estrategia :

“ez  banago ,  egitea  besterik  ez  zaie  geratzen” .  Estrategia  horiek  erabilgarriak  dira ,

baina ,  erabilgarriak  dira  batez  ere ,  beste  maila  batzuetako  mugimenduekin  lotzea

lortzen  badute .  Eta  aldaketa  isolatu  hutsak  izan  ez  daitezen ,  politizatu  egin  behar

ditugu ,  eta  haien  alde  egin .  Politizatu ,  gutako  bakoitzari  gertatzen  zaiona  beste

guztiei  ere  gertatzen  zaiela  edo  gerta  dakiekeela  ulertzeko ,  arazoa  sistemikoa

delako .  Politizatu ,  erresistentziak  legezkotzeko .  Politizatu ,  beste  batzuekin  batera

abian  jartzeko .  Honen  i ldoan ,  gogorarazten  genuen  Bizkaian ,  90 .eko  hamarkadan ,

abian  jarri  zen  “nahitaezko  familia-zerbitzuaren  aurkako  intsumisioa"  kanpaina .
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Familia  klasikotik  hurbileneko  etxeak  aldarazteaz  gain ,  bestelako  etxeak  eraiki

nahi  ditugu .  “Gizonak  gure  bizitzatik  aldentzea”  proposatzen  zuen  kide  batek .  Eta

hori  barnera  dezakegu  hitzez  hitz ,  sarritan ,  kentzen  dutena  baino  askoz  lan

gehiago  ematen  dutenekiko  elkarbizitza  saihestuz  eta  harreman  garrantzitsuak

(sexualak  edo  ez)  emakumeen* artean  izango  diren  sareak  ehunez .  Edo  sinbolikoki

ere  barnera  daiteke ,  maskulinitate  hegemonikoa  apurtzeko  prest  ez  dagoenarekin

bizitza  eraikitzeari  uko  egitea ,  alegia  (eta  hor ,  zerbitzariak  bilatzen  dituzten

emakumeak  ere  baztertu  behar  zirela  esaten  genuen) .

 

Dagoeneko  badiren ,  baina  arauzkotik  irteten  direnez ,  eragozpen  asko  dituzten

elkarbizitzarako  modu  horizontalagoak  indartu  eta  sendotu  nahi  ditugu .  Alde

batetik ,  haien  inbisibilitatea  da  funtsezko  eragozpena :  sarritan  oharkabean

geratzen  dira  eta  ez  diegu  behar  besteko  garrantzia  ematen .  Haiei  buruz  hitz  egin

behar  dugu :  hamaika  motako  familiak  daude  (berrosatuak ,  bollerak ,

naziozgaindikoak ,  zabalak ,  adiskidetasunekoak…).  Nolakoak  dira? Nola

funtzionatzen  dute? Eta  aintzat  hartu  behar  ditugu ,  eskubidedun  subjektu  diren

aldetik .  Familia  nuklearraren  uztartze-eskubideak  zergatik  mugatu? Eta  haietan

jarduteko  balio  izango  diguten  kodeak  eraiki  behar  ditugu ;  izan  ere ,  familia

klasikotik  kanpo ,  batzuetan  ez  dugulako  jakiten  nola  zaindu  besteak/gu .

 

Hortaz ,  elkarbizitza-espazioak  sortu  behar  ditugu ,  erantzunkidetasuna  eta

elkarrekikotasuna  balioak  aintzat  hartuta  zaintzeko .  Alderdi  hurbilenean  zaintza-

zereginak  berreraikita ,  lurraldean  erroturiko  sare  komunitarioak  ezartzearen

aldekoak  gara .  Adiskidetasun  sareak  funtsezkoak  izan  daitezke  bizitzaren

egunerokotasunari  erantzuteko .  Edo  bizitza  kolektiborako  espazioak  sor

ditzakegu .  Hemen  azpimarratu  nahi  dugu  etxebizitzen  kooperatibismoaren  aldeko

apustuaren  indarra ,  jabetzaren  gainetik  erabilera  jarriz .  (Auto)zaintzarako  espazio

kolektiboak  antolatzeko  aukera  ere  aipatzen  genuen ,  lonja  hutsak  erabilita ,

adibidez .  Hazkuntza  ere  partekatzea  aipatzen  genuen ,  eta  ez  soilik  ezinezkoa

egiten  zaidan  egunetan ,  ohiko  bihurtuz  baizik .  Bestelako  elkarbizitza-guneak

sortzeak  bat  egiten  du  zaintza  etxeko  espazio  estu  horretatik  ateratzea

ahalbidetuko  duten  sare  eta  espazioen  eraikuntzarekin .

 

Eta  sare  komunitarioak  hurbileko  eremua  baino  urrunago  zabal  daitezke :

jantokiak ,  zentro  sozialak ,  emakumeen*/feministen  kolektiboak… Beste  batzuekin

batera  egituratzea  lortu  nahi  dugu  gure  beharrizan  propioei  erantzuteko :

entzutea ,  laguntzea ,  elikatzea ,  ezagutzak  partekatzea ,  f inantza- laguntza  ematea ,

osasuna  zaintzea… Zaintzarako  espazio  kolektibo  horiek  lagatako  lokal  publikoak

izan  daitezke ,  edo  berreskuraturiko  espazio  autogestionatuak  ere  bai .  Dena  dela ,

gure  bizitzen  dibertsitatearekin  bat  etorri  behar  dute ,  eta  komunitate  inklusiboak

errotzeko  gune  izan  behar  dute .  Arlo  komunitarioan ,  zaintzaren  ideiaren  barruan

sartzen  dugu  naturarekiko  harremana  eta  asfaltaturiko  lurretik  eremu  berdeak

berreskuratzeko  ahalegina  ere .

 

Arlo  komunitariotik  arlo  publikoa  lotzen  dugu .  Zaintzaren  ardura  hartuko  duen

erantzukizun  instituzional  irmoa  eskatzen  dugu ;  batez  ere  zaurgarriagoak  garen
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bizitzako  aldietarako  (haurtzaroa ,  zahartzaroa ,  gaixoaldiak…).  Joera

pribatizatzailearekin  hautsiz ,  baldintza  duinetan  lan  egin  ahal  izango  den

zaintzarako  zerbitzu  publikoak  eskatzen  ditugu .  Eskaintzen  diren  zaintzak  kalitate

txarrekoak  izan  eta ,  gainera ,  lan-baldintza  txarretan  oinarritzen  diren  gurpil-zoro

hori  hautsi  nahi  dugu ,  eta  zorioneko  gurpil  bihurtu ,  non  lan-baldintza  onetan

gauzatzen  den  zaintza- lanak  kalitate  oneko  zaintza  ekarriko  duen .  Hori  lortzeko ,

oso  tresna  baliagarria  iruditzen  zaigu  greba  (esaterako ,  pertsona  nagusien

egoitzetako  edo  etxez  etxeko  laguntzako  langileen  greba)  eta  langile  horien  alde

egin  duten  familia-antolakundeak  eratu  izana .  Feminismoak  eta  sindikalismoak

bat  egin  eta  aliantza  politikoak  ehuntzeko  eremua  dute  hor .

 

Alderdi  komunitariotik  publikoa  behartu  ere  egin  daitekeela  badakigu .  Araudi

baztertzaileak  eta  eskubideak  urratzen  dituztenak  aurrean  ditugunean  (esaterako ,

osasun  bazterketaren  legeak  etorkinen  osasunarekin  egiten  duen  bezala) ,

ahalegin  gaitezke  antolatzen  eta  zer  zirrikitu  egon  l itekeen  bilatzen ,  eragiteko

aukerak  hautematen ,  presioa  eragiten ,  erakundean  aliantzak  bilatzen  etab . ,

hartara ,  erakundeak  nahi  eta  nahi  ez  erantzun  beharko  du  beharrezkoa  den

egoeratan .  Egituraketa  komunitariorako  modu  horiek  aztertu  ditugu  jada .  Epe

luzera  begiratzeko  eta  aliantza  partzialak  f inkatzeko  gaitasunean  oinarritzen  dira .

Eta  emaitza  ona  ematen  dute .  Komunitarioaren  alde  gaude ,  berez ,  eta  arlo

publikoa  malgutzeko  mekanismoa  delako .

 

Azkenik ,  espazio  publikoak  gatazka- lurralde  gisa  identifikatu  ditugu ,  gizarte- ,  hiri-

eta  auzo-ereduen  arteko  tentsioa  agerian  geratzen  delako ,  sakonago  bihurtzen

delako  eta  auzotarrek  eutsi  egiten  diogulako .  Kapitala-bizitza  gatazka  oso

agerikoa  da  gure  kale ,  herri  eta  auzoetan .  Espekulazioa ,  alogeren  prezio  igoera  eta

gentrifikazioa ,  lurraren  metaketa  lehenesten  dira .  Horren  guztiaren  aurrean ,  eta

zaintzaren  ikuspegi  batetik ,  gure  lurraldea  zaintza  kolektibo ,  autogestionatu  eta

askotariko  jendeak  eskainitakoekin  erein  nahi  dugu .  Egitura  komunitario  eta

publiko  guztiak  elkar  zaintzaren  ideiarekin  blaitzea  dugu  apustu .  Esaterako ,

espazio  publikoak  pentsatzea  hirigintzak  zaintza  kolektiboa  lehenets  dezan

ahaleginduz :  espazio  berdeak ,  jarlekuak ,  espaloi  zabalak ,  autorik  gabeko  guneak…

Arkitektura  eta  urbanismoa  birpentsatu  egin  behar  diren  tresnak  dira ,  pertsonak

zaintza  eman  eta  jasotzen  duten  subjektuak  garela  oinarri  hartuta .  Hain  ohikoa

beharko  lukeen  zentzu  honen  ezak  ikaratu  egiten  gaitu :  Nola  l iteke  eraikin

publiko  batean  komunik  ez  egotea?
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4.3. Beharrezko hausturak eta oztopoak
 

Espiral  hori  abian  jartzeko  mugimendu  bikoitza  egin  behar  da :  barrura  eta

kanpora .  Barrura ,  autozaintza  eta  pertsona  guztien  gurekiko  erantzukizuna ,  gure

inguru  hurbila  eta  bizitza  komuna  sustatzeko .  Zaintzarako  eskubideak  ez  du  esan

nahi  fardela inorengan utzi behar dugunik :  beste  batzuek  egin  dezatela ,  edo

Estatuak ,  edo  egin  dezala  nahi  duenak ,  baina  ez  nik .  Salatzen  dugu  zaintza

erosteko  ahalegina ,  zenbat  eta  merkeago  hobe ;  baina  salatzen  dugu  ahal  denean

besteengan  uzteko  dagoen  joera  ere ,  eta  hori  etxeko  lanetarako  kontratuak

egitean  gauzatzen  da ,  arazo  larrietarako  konponbide  erraza  balitz  bezala ,  edo

hobeto  bizitzeko  modu  eroso  gisa  (batzuetan ,  horrela emakume migratu bati lan
emango diot,  gaixoa, premia du eta  pentsamendu  paternalista  kolonialista

horretan  atsegin  hartuz) .  Horren  aurrean ,  gure  gorputzengan  eta  gure  eguneroko

ongi- izatearengan  ardurak  hartu  behar  ditugula  azpimarratu  nahi  dugu .  Zaintza

propioa  eskuordetzea  ezin  da  zentzu  on  gisa  ezarri .

 

Eta  kanporako  mugimendua  ere  bai ,  bizitzari  konponbidea  eman  behar  diogulako

gehiago  sareetan  eta  gutxiago  etxearen  estutasunean .  Eta  gainera ,  zenbait

egoerak  presentzia  kolektibo  edo  publiko  nabarmena  eskatzen  dutelako ,  oso

gogorrak ,  zorrotzak  eta  eskatzaileak  direlako .  Barrura/kanpora  mugimendu  bikoitz

horrek  elkar  zaintza  harreman  sozialen  eragile  bihurtzea  ahalbidetu  behar  digu ,

bizitza  guztiak  garrantzitsuak  direlako  konbentzimendu  osotik  eta  bizitzei  balio

erabat  desberdina  esleitzen  dien  sistema  iraultzeko  ahaleginetik .

 

Zaintzak  abian  jartzen  ditugun  alternatiba  guztiak  zeharkatu  behar  dituela  ere

badakigu .  Edozein  proiektu  abian  jartzean ,  ezin  dugu  auto-zaintza  baztertu :

atsedenak ,  txandakatzea  eta  inor  ez  dela  ezinbestekoa  jakitea… Eta  proiektu

horiek  (agroekologikoak ,  autoenplegu  kolektibokoak  edo  indarkeriaren  aurkako

laguntzarakoak  izan ,  esaterako)  taldearen  beraren  zaintzarako  espazio  gisa  eraiki

behar  dira :  elkar  ezagutzea ,  elkar  laguntzea  eta  aintzat  hartzea ,  autoformatzea ,

etab .  ahalbidetuko  diguten  jarduteko  moduak  bilatzen  ditugu .  Zaintza  horrek

badu  emozionaletik ,  baina  bai  eta  materialetik  ere .  Emakumeen* arteko  laguntza-

sareen  garrantzia  azpimarratu  nahi  dugu ;  elkar  laguntzeaz  gain ,  ekonomikoki

eutsi  ahal  izatea  lortzen  dutelako  edo  merkantil izaturik  ez  dauden  truke-sareak

eragiten  dituztelako .

 

Eta  askatu  beharreko  beste  korapilo  bat  hiperproduktibismoa  dugu .  Sarritan ,

militantzia ,  aktibismo  edo  parte  hartzeko  esparruetan ,  horrenbeste  zeregin  eta

hain  garrantzitsuak  ditugunez ,  kosta  egiten  zaigu  bizitzaren  jasangarritasuna

erdigunean  jartzea .  Logika  produktibistak  berregiten  ditugu ,  eta  horiek  ehuneko

ehunean  eskuragarri  egotea  eskatzen  dute ,  eta  bazterrean  uzten  dute

gainerakoen  ardura  duena ,  erritmoari  eutsi  ezin  diolako .  Horren  aurrean ,  zaintza

lanerako  ardatz  etengabe  bihurtu  behar  dugu  gure  kolektiboetan ,  espazioetan ,

batzarretan ,  eta  abarren ,  eta  denborak  eta  lehentasunak  berrantolatu  behar

ditugu ,  gure  bizitzetan  eta  jendartean .  Zaintzarako  eskubide  kolektiboa

edukitzeko ,  astia  izateko  eskubidea  eduki  behar  dugu ,  eta  hori  ez  dator  kanpotik 25

#
2

3
/2

0
2

0
O

M
A
L
e
k
o

 
T
X
O

S
T
E
N
A



soilik ,  baizik  eta  gugandik :  bizi  izatea  baino  garrantzitsuagoa  den  zerbait  daukagu

beti ,  bizitza  eta  horren  zaintza  beti  daude  bigarren  mailan .

 

Hori  esateak  ez  du  esan  nahi  hertsitzen  gaituen  kanpoko  elementurik  ez

dagoenik :  enpleguak  gaur  egun  duen  garrantzi  berbera  izaten  jarraitzen  duen

bitartean ,  gure  burua  zaintzeko  eta  besteak  zaintzeko  denbora  edukitzea

korrontearen  kontra  jardutea  izango  da .  Hori  dela  eta ,  enpleguari  bizitzarako

denbora  hartzea  izango  da  ondo  bizitzera  aldatzeko  gakoetako  bat .

 

Horretan  guztian  aurrera  egin  ahal  izateko ,  haustura  sakonak  eragin  behar  ditugu

munduan  jarduteko  dugun  moduan  bertan .  Funtsezkoetako  hausturetako  bat

egungo  genero-rolak  dira .  Emakumeak* elkar  zaindu  beharra  dugu ,  zaintzeari  utzi

eta  beste  modu  batera  zaindu… Errurik  gabe !  Eta  gizonek  uko  egin  behar  diote

zaintza- lanetatik  salbuetsita  egotearen  pribilegioari .  Lehen  zaintza-gabeziagatiko

banaketarako  estrategiak  aipatu  ditugu .  Emakumeek* gizonak  aldatzen  ez  diren

testuinguru  batean  gauzatutako  estrategiak  dira .  Beharrezkoak  dira . . .  baina

zaintzarako  eskubide  kolektiboak  gizonak  ere  aldatzea  eskatzen  du ,  euren  kabuz

egitea  eta  haien  erantzukizunpean .

 

Arduren  banaketa  bidegabea  sarritan  errepikatzen  da  alderdi  kolektiboan  eta

komunitarioan .  Jakin  badakigu  hor  oso  korapilo  handia  dugula .  Arlo  komunaren

aldeko  apustua  egiten  dugu ,  baina  badakigu  arlo  komunak ,  sarritan ,  genero-rol

bidegabeak  errepikatzen  dituela .  Badakigu ;  ez  diogu  horregatik  uko  egingo ,  baina

ez  gara  konformatuko .  Gizonek  zaintza  arloan  duten  pribilegioa  testuinguru  osoan

berrikustera  behartzen  dute  alternatiba  feministek .

 

Azkenik ,  zaintza  alorrean  gertatzen  dena  aldatzeko ,  despribatizatu  eta  politizatu

egin  behar  dugu :  argitara  atera  eta  haien  inguruko  eztabaida  eragin .  Kalean  zehar

ibili  gara  leihoetara  begira ,  eta  barruan  zer  gertatuko  ote  zen  galdezka :  Zer

bakardade  ezkutatzen  dira  atzean?,  zer  doako  edo  gaizki  ordainduriko  lan?,  zer

behin-behineko  bizimodu? Horretaz  guztiaz  hitz  egin  behar  da ,  egoera  zergatik

den  horrelakoa  ulertu  eta  gu  eta  hori  nola  aldatu  elkarrekin  pentsatu .  Ez

kapitalaren  zerbitzura  dagoen  bizitza  ez ,  bizimodu  kolektiboari  eraso  egiten  dion

mundu  batean ,  norberaren  bizitzaren  kontura  besteen  bizitzaren  zaintza  geure

gain  hartzera  behartzen  gaituen  indarkeria  heteropatriarkal  klasista  eta  arrazista

ez  onartzera  garamatza  hor  gertatzen  dena  politizatzeak .  Dena  zalantzan  jartzen

duen  matxinadara  garamatza .

 

Eta  matxinada  hori  izan  da  martxoaren  8ko  azkeneko  bi  greba  deialdien  –2018an

eta  2019an– muina ,  eta  zaintzarako  eskubide  kolektiborantz  jotzeko  berebiziko

garrantzia  izan  duten  uneak  izan  dira .  Mugimendu  feminista  autonomo  eta

askotarikotik ,  zaintza  jarri  dugu  grebaren  ardatz  nagusi .  Politizatu  egin  dugu  eta

erreibindikazio  argiak  zehaztu  ditugu  erakundeen  aurrean  eta  jendarte  osoaren

aurrean .  Baina ,  gainera ,  grebaren  antolakuntza  bera ,  hurbileko  lan

komunitarioaren  adibidea  izan  da ,  sortzen  diren  adiskidetasun  lotura  horietatik ,

26

#
2

3
/2

0
2

0
O

M
A
L
e
k
o

 
T
X
O

S
T
E
N
A



elkarren  mendeko  garela  jakitetik  egituratua  izan  da .  Militantziako  kideen

laguntza  emozional  eta  pertsonalik  gabe ,  ezinezkoa  izango  zatekeen  kasurik

gehienetan  halako  antolakuntza- lana  egitea .  Grebaren  beste  potentzialtasun  bat

izan  da  zaintza  komunitarioko  espazioen  sorrera ;  horietan ,  gizonek  zaintza

bermatzen  zieten  bai  greban  zeuden  emakumeei* (sukalde  zerbitzua ,  atsedena ,

etab . )  bai  mendekotasun  egoeran  dauden  adingabe  eta  pertsona  nagusiei .  Zaintza

kolektibizatzearen  garrantzia  azpimarratzea  ahalbidetu  dute ;  ez  da  bakarka  eta

etxeetan  ebatzi  behar  dugun  zerbait ,  aitzitik ,  jendarte  osoari  eta  politika

zentralari  dagokio ,  eta  gizonak  bete-betean  sartu  behar  dira .  Esperientzia  horiek

ez  dute  unean-uneko  gauza  edo  salbuespena  izan  behar ,  epe  luzerako

esperientzia  kolektibo  estrategikoak  izan  behar  dute .

 

Eta  horrekin  guztiarekin ,  martxoaren  8a  eta  urteko  gainerako  egun  guztiak

bihurtuko  ditugu  egungo  statu quoa  aldatzeko  subertsio  une… zaintzarako

eskubide  kolektiboranzko  bidean .
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5. ELIKADURA-
BURUJABETZA 
FEMINISTA
 
 

 

 

Elikadura-burujabetzaren  eta  agroekologiaren  apustua  da  elikagaiak  negozio

izateari  utzi  eta  eskubide  izatera  aldatzea ;  erabakitzeko  gaitasuna  eta

burujabetza  emango  digun  eskubidea ,  elikatzen  gaituen  lurraldearen  gaineko

burujabetza  barne .  Horretarako ,  elika-katea  muturretik  muturrera  berreraikitzea

proposatzen  dute :  ekoizpena ,  banaketa  eta  kontsumoa ,  alegia .  Feminismoetatik

halako  apustuak  egiten  ditugunean ,  zer  gauza  berri  proposatzen  dugu? Prozesu

osoan  zehar  partekatu  dugun  ikuspegi  agroekofeministak   funtsezko  bi  ekarpen

egiten  ditu :  elika-katea  zeri  deitzen  diogun  berrikustea ,  eta  kate  hori  itxuratzen

duten  harremanei  arreta  berezia  eskaintzea .  Hortik  abiatuta ,  gure  apustua  ez  da

soilik  elikatzeko  beste  modu  bat  hautatzea ,  beste  modu  batera  erlazionatzea ,

bizitzea ,  baizik .  Bizitza  jarri  nahi  dugu  erdigunean ,  eta  elikadura  bizitzaren

erdigunean .

 

Feminismoetatik  oso  modu  zabalean  ulertzen  dugu  elika-katea ,  eta  ez  dugu

prozesu  l ineal  gisa  ikusten ,  prozesu  zirkular  gisa  baizik .  Ekoizpenaren ,

banaketaren  eta  kontsumoaren  (azken  horri ,  izena  aldatu ,  eta  hornidura  deitzen

diogu ,  kutsu  merkantil ista  leuntzeko)  katebegiei ,  etxeen  katebegia  gehitu  diegu .

Gure  ustez ,  horixe  da ,  azken  f inean ,  pertsonen  elikadura  bermatzen  den  lekua ;

hortxe  berregiten  ditugu  geroago  katea  berriz  ibilaraziko  duten  bizitzak .  Beraz ,

etxeak  dira  katearen  lehenengo  eta  azkeneko  begiak ,  katea  itxi  eta  zabaltzen

duena ,  eta  bera  da  zirkulua  osatzen  duena .  Elika-katearen  hedatze  horren  arrazoia

da  kate  osoa  zeharkatzen  duen  zaintzen  arloa  agerrarazteko  nahia ,  katebegi

guztietan  dagoelako ,  bai  eta  ekoizpenean  eta  banaketan  ere .  Elika-katea  osatu

nahi  badugu ,  den-dena  osatu  behar  dugu ,  bai  eta  etxeak  ere ,  eta  horiek  denak

zeharkatzen  dituzten  zaintzak  agerrarazi .

 

Elika-kateaz  ari  garenean  zertaz  ari  garen  berrikusteaz  gain ,  feminismoetatik

azpimarratu  egin  nahi  ditugu  haren  baitan  ehuntzen  diren  harremanak  nolakoak

diren  ulertu  behar  dugula .  Lanen  banaketa  eta  balioespena  eta  erabakiak  hartzea

blaitzen  dituzten  dinamika  patriarkalak  agerian  utzi  nahi  ditugu ;  haiek  eragiten

dituzten  indarkeriak  ikusi  eta  borrokatu ,  etab . ;  izan  ere ,  arreta  jartzen  ez  badugu ,

hori  guztia  errepikatu  egin  daiteke  alternatiba  agroekologikoetan .  Are  gehiago :

harreman  heteropatriarkalak  higatzen  ez  baditugu ,  ez  dago  agroekofeminismorik .

 

6 Agroekofeminismo hitza erabiltzen dugu gaztelaniaz ere (eta ez agroecofeminismo), proposamena garatu duen Etxaldeko

Emakumeak (s/f) kolektiboak hala proposatu zuelako. K grafia errebeldea erabiltzean, alde batetik, proposamenaren alderdi

subertsiboa azpimarratu nahi da eta, bestetik, lurraldean errotu nahi da; euskaraz K letraz idazten delako. 28
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Etxeetan  eta  zaintzan  ere  burujabetzarik  ez  badago ,  emakumeentzako*

burujabetzarik  eta  autonomiarik  ez  badago ,  ez  dago  elikadura-burujabetzarik .

 

Elikadura-burujabetza  burujabetzen  gurutzadura  bat  da :  ondasun  naturalen

gaineko  burujabetza ;  burujabetza  energetikoa ;  tokiko  elikadura-sistemen  gaineko

burujabetza ;  emakumeen* burujabetza  eta  autonomia ;  eta  komuna  denaren  eta

ezagutza  askearen  antolamenduaren  gaineko  burujabetza .  Feminismoetatik

ulertzen  dugu  eremu  horietan  guztietan  hiru  gako  zehaztu  behar  direla :  lehenik ,

pertsonen ,  herrien  eta  lurraldeen  erabakitzeko  eskubidea ,  antolamendu

sozioekonomiko  eta  politikorako  moduak  eraikitzeko  eskumena  eta  gaitasuna  izan

dezaten ;  bigarren ,  alternatiben  eraikuntza  kolektibo  eta  herrikoia ,  ezin  delako

benetako  burujabetzarik  izan  benetako  parte-hartzeko  prozesurik  ez  badago ;  eta

hirugarren ,  nekazaritzako  ekonomia  eta  agroekologiaren  sustapena ,  proposamen

hori  zehazteko  modu  gisa .

 

5.1. Elika-katea berreraikitzen
 

Zein  dira ,  gure  ustez ,  elika-katean  egin  beharreko  aldaketak? Gure  prozesuan

zehar  ikusi  ahal  izan  dugu  egungo  elikadura-sistema  –agronegozioan  oinarritua–

sistema  lurraldegabetua ,  nekazaritzagabetua  eta  maskulinizatua  dela .

 

Lurraldegabetuta  dago  sinetsi  egin  duelako  lurra  eta  hark  gu  elikatzeko  gaitasuna

berezi  ahal  direla ,  diruak  laboreak  ordeztu  ahal  izango  zituela  eta  lurra  beste

erabilera  aberasgarriagoetan  erabiltzeak  ematen  duen  diruarekin  elikagai  guztiak

kanpoan  erosi  ahal  izango  genituela .  Lurraldegabetuta  dago  landa-eremu  osoari  –

hasi  laboreetatik  eta  basoetara– diru-etekin  posiblearen  ikuspegitik  begiratzen

zaiolako .  Lurraldegabetuta  dago  landa-eremuan  bertan  ere  kapitala-bizitza

gatazka  berregiten  delako ,  ekoizpen-eredu  jasangaitz ,  petromendeko  eta

kutsakorraren  eraginez .  Nekazaritzagabetuta  dago ,  ez  soilik  landa-eremua  hiri-

eremuaren  mende  dagoelako ,  baizik  eta  landa-eremuan  eredu  agroindustrial  bat

gailentzen  delako  eta  nekazaritza  tradizionala ,  atzeratutzat  jo ,  eta  arbuiatu  egiten

delako .  Hiri-gune  handietan  metatu  eta  herriak  hiltzen  uzten  dituen  eredua  da .

Eta  maskulinizatuta  dago  eredu  agroindustriala  begi  onez  hartzen  dutelako

gizonek ;  nekazaritza-ereduan ,  aldiz ,  emakumeak* dira ,  batik  bat ,  nagusi .  Eta

maskulinizatuta  dago  lanaren  banaketa  sexualean  egituratzen  delako ,  zaintza

etxeetan  hertsatzen  duelako  eta  emakumeak* bertan  isolatzen  dituelako ,

dibertsitatea  errespetatzen  ez  duelako ,  indarkeria  matxista  ugari  duelako  eta

ezagutza  tradizionalak  sistematikoki  mespretxatzen  dituelako ,  horiek ,  gehienetan ,

emakumeen* esku  egonik .

 

Horren  guztiaren  aurrean ,  feminismoetatik  proposatzen  dugu  elika-katea

berlurraldetzeko ,  nekazaritzara  itzultzeko  eta  patriarkalizazioz  gabetzeko  prozesu

bat ;  eta  katebegi  guztietan  egin  beharko  l irateke  aldaketak ,  fluxu  osoan  zehar

harreman  berriak  ehundu  beharko  l irateke  eta  multzo  osoaren  funtzionamendu-

logika  eraldatu  beharko  l itzateke .  Bestela  esanda ,  elika-katearen  subertsio

feminista  nahi  dugu  elikadura-burujabetza  lortzeko . 29
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5.1.1. Katebegi guztiak aldatu
 

Ekoizpenaren  ikuspegitik ,  apustu  nagusia  da  ekoizpen  txiki  eta  dibertsifikatuko

nekazaritza-eredua  berreskuratzea ,  zeinetan  elikagaien  ekoizpena  eta  etxea  lotuta

dauden .  Handia  lehenetsiko  ez  duen  eta  ekoitzitakoaz  ez  ezik ,  prozesuez  eta

ikaskuntzez  ere  arduratuko  den  nekazaritza  eta  abeltzaintza  eredu  bat  nahi  dugu ;

bideragarritasun  ekonomikoa  ez  ezik ,  antolamenduari  loturiko  bideragarritasuna

eta  bideragarritasun  ekonomiko  eta  emozionala  ere  lortu  nahi  dituena .  Merkatuko

sargaiekiko  mendekotasuna  hautsi  eta  kutsakorrak  ez  diren  ekoizpenak  abiarazi

nahi  ditugu .  Eta  aldi  berean ,  ekoizpenak  aurrera  egin  dezan  beharrezkoak  diren

lan  guztietan  erantzunkidetasuna  sustatu  nahi  dugu ,  zaintza  desfeminizatuz  eta

lanaren  banaketa  sexualaren  kontra  eta  emakume* baserritarren  lanaldi

hirukoitzaren  kontra  borrokatuz .

 

Banaketa  da  katebegi  nagusia :  ekoitzitakoa  merkaturatzeko  biderik  ez  badago ,

ekimen  agroekologikoek  ezin  dute  aurrera  egin .  Eta  non  hornitu  ez  badago ,  ezin

zaio  irtenbiderik  eman  modu  osasungarri ,  jasangarri  eta  burujabean  elikatzeko

borondateari .  Horren  harira ,  azalera  handiko  eredutik ,  prezioagatiko  eta  kontsumo

azkarragatiko  lehiakortasun  eredu  batetik ,  hurbileko  eta  kalitateko  elikadura-

eredura  igarotzea  dugu  helburu .  Horrek  banaketa  eta  hornikuntza-moduak

aldatzea  dakar ,  eta  hurbileko  merkataritza  eta  ekoizleen  eta  kontsumitzaileen

arteko  zuzeneko  harremanerako  espazioak  sustatu  behar  dira ;  hala  nola ,  tokian

tokiko  merkatu  eta  azokak ;  eta  dauden  tokietan  f inkatzeaz  gain ,  ez  dauden

tokietan  bultzatu  behar  ditugu .  Kontsumo  taldeak  oso  tresna  erabilia  dira

agroekologiaren  alorrean ,  eta  garrantzi  handia  izan  dute  urte  askoan .  Gaur  egun ,

hainbat  proposamen  ikusten  ditugu  jauzia  eman  eta  supermerkatu

kolaboratiboetara  aldatu  nahi  dutenak ,  non  kontsumitzaileak  eurak  izango  diren

bazkideak  eta  euren  esku  egongo  den ,  hein  batean ,  haien  kudeaketa .  Hala  ere ,

hornidurak  ez  du  beti  salerosketa-bidezkoa  izan  behar :  autokontsumorako

ekoizpenaren  aldeko  apustua  ere  egiten  dugu ,  eta  autonomia  areagotzen

lagunduko  diguten  ezagutzak  berreskuratzearen  alde  ere  bai ,  esaterako ,  basoetan

sendabelarrak  bereizten  jakitea .

 

Ekoizpenaren ,  banaketaren  eta  horniduraren  katebegietan  proposatzen  diren

aldaketa  hauek  lotuta  daude  ondo  bizitzeko  enpleguari  lehentasuna  kentzeko

apustuarekin ;  izan  ere ,  lurraldea-gorputza  zaintzen  duten  lanak  garatzea  ekartzen

dute  aldaketok ,  eta  egiten  duguna  zentzu  sozial  eta  kolektiboaz  jantziz  lan

egingo  dugun  alternatibak  ematen  dituzte  diru-sarrerak  eragiteko ;  halaber ,  nola

egiten  dugun  ere  berrikusi  behar  dugu ,  f inantza- jasangarritasuna ,  politikoa  eta

bizitzarena  lortzeko .

 

Azkenik ,  ezinbestekoa  da  etxeen  katebegia  eraldatzea .  Hortxe ,  etxeko  sukaldean ,

amantalak  jantzi  eta  lapikoak  garbitzen  diren  leku  beran  eraldatu  behar  ditugu

gure  jateko  moduak ;  hor  jakin  behar  dugu  produktu  agroekologiko  horiek  nola

prestatu ;  gutako  bakoitza  mahaira  noiz  eta  nola  ir isten  den  edo  eskutik  ekarri  
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behar  dugun  haren  bila  joaten  jakin  eta  ulertu  behar  dugun  bezalaxe .  Lan  horren

guztiaren  banaketa  bidezkoa  ez  bada ,  ez  dago  elikadura-burujabetzarik .

Elikadurak ,  eskubide  den  aldetik ,  denborak  behar  ditu  sukalderako :  lanerako

lekua  eta  elkartzeko  lekua  dela  kontuan  hartuta .  “Gure  jendearekin  jatorduak

egiteko  lekua  leku  egokia  izan  dadila” .  Eta  gure  ustez ,  sukalde  handiagoak  eta

partekatuagoak  behar  dira .  Elikadurarako  denbora  berreskuratzeko  kolektibizatu

egin  behar  da .  Eta  hau  guztia  zuzenean  lotuta  dago  zaintzarako  eskubide

kolektiboarekin .

 

Konturatu  gara ,  halaber ,  hobeto  banatzen  eta  gehiago  kolektibizatzen

ahalegintzen  garen  eta  gutxiagorekin  bizitzen  ikasten  dugun  hornidurarako  eta

sukaldaritzarako  gure  ohiko  jardunaren  eraldaketa  ere  ez  dagoela

kontraesanetatik  l ibre .  Hor  inguruan  dabiltza  lehen  aipatu  ditugun  gure  bekatu

agroekologikoak .  Baina  kulparik  gabe  bizi  nahi  dugu  hori ,  gure  burua  zainduz  eta

elikadura-burujabetzaren  proposamenaren  indarraz  baliatuz :  eraikitzeko  lur

emankorra  eskaintzen  digulako ,  eta  gure  eguneroko  bizitzak  direlako  horretan

jarduten  hasteko  lehenengo  lekuak .

 

5.1.2. Merkatu eta asfalto gutxiagoko sareak, zaintza
eta kolektibitatearekin ordea
 

Katebegi  horietako  aldaketak  elkar  elikatzen  badute  soilik  dira  gauzagarriak .

Bereziki  garrantzitsua  da  hasieran  horniduraren  katebegian  soilik  gaudenok

ariketa  bat  egin  dezagun :  asfaltogabetu ,  eta  jaten  dugun  hori  nondik  datorren ,

nork  eta  zer  baldintzatan  ekoitzi  duen  eta  bizitza  ahalbidetzen  duten  naturaren

zikloak  ulertzea ,  alegia .  Nola  edo  hala  ekoizpenaren  eta  banaketaren  katebegiak

hartu  behar  ditugu :  auzolanean  jardutetik  hasi  eta  etxean  tomateak

landatzeraino .  Eta  horretarako ,  landa-eremua/hiria  loturak  berreraiki  eta  bien

arteko  espazio  mugakideak  okupatu  behar  dira  ezinbestean .  Horrekin  guztiarekin ,

birkokatutako  elikadura-sistema  eraiki  dezakegu ,  kanpotik  eta  urrundik

datorrenaren  mende  egongo  ez  denez ,  ez  eta  enpresa  handien ,  ez  petrolioaren

kontsumo  etengabearen  (pestizidetan ,  ontzietan ,  garraiorako  kamioi  edo

hegazkinetan  dagoena)  mende  egongo  ez  denez ,  autonomia  handiagoa  izango

duen  sistema .  Elikadura-sistema  sinplifikatua  izango  da ,  beharrezkoa  denean

maila  handitu  ahal  izango  duten  arren ,  taldean  egituratzeko  gaitasuna  duten

proiektu  txikiagoetan  oinarritua .

 

Hala  ere ,  gaur  egun  enpresa  handi  agroesportatzaile  eta  banatzaileen  irabazi-

asmoaren  logikak  hartua  duen  merkatua  berreraikitzen  ahalegintzeak  tentsio

handiak  eragiten  ditu .  Ez  da  erraza  elikadura  negozio  gisa  erabiltzen  duen

merkatuaren  tiraniatik ,  elikadura  denen  eskubidetzat  hartzen  duten  tokiko

elikadura-sistema  burujabeetara  aldatzea .  Eta  makro  mailako  tentsio  horiek

bizitza  zehatzetan  islatzen  dira .  Horren  harira ,  zenbait  emakume  ekoizle

agroekologikok  kontatzen  duenaren  arabera ,  autokontsumorako  ekoiztetik

salmentarako  ekoiztera  aldatzeak  ekarri  duen  aldaketa  da  “orain  letxuga

itsusiagoak  jaten  ditugula” .  Agroekologikoa  erosi  nahi  dugu ,  baina  ederra  eta 31
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zomorrorik  gabea .  Ez  da  anekdota  hutsa ,  horrek  adierazten  du  nola  kostatzen  den

kontsumo  iguripenak  aldatzea .  Antzera  ere ,  nola  bermatu  aldi  berean

ekoizlearentzat  bidezkoa  eta  hornidura  jasotzen  duenarentzat  merkea  den

prezioa? Ez  dugu  nahi  produktu  agroekologikoak  klase- luxua  izatea ;  baina  ez

dugu  nahi  baserritarren  bizi-kalitatearen  kontura  merkeago  jan  ere .  Gure  gastu-

lehentasunak  berrikusteaz  gain ,  bestelako  estrategiak  ere  gara  ditzakegu :

salerosketa  kolektiboagoa  egitea ,  ontziratuak  saihestea ,  erosketa  egonkorrerako

bolumena  bermatzea ,  bitartekaritza-gastuak  gutxitzea…

 

Behin  eta  berriz  agertzen  den  beste  aukera  bat  da  ekologikoaren  eta  tokiko  eta

sasoikoaren  artean  bereizten  duena .  Tokiko  eta  sasoiko  ekoizpen  asko  dago ,  baina

gutxi  du  ekologikotik .  Hala  eta  guztiz  ere ,  hori  sustatzea  interesatzen  zaigula  uste

dugu ,  lehenengo  bultzada  emateko  besterik  ez  bada .  Gero  agroekologikorantz

bidera  dezakegu ,  beste  gauza  batzuen  artean ,  eta  baserritarrak  bide  horretan

aurrera  egingo  duten  prozesu  kolektiboetan  murgilarazi ,  banaka-banaka ,  lurra

lantzen  duenari  ahalik  eta  modu  garbienean  egin  dezan  eskatu  ordez ,  oso  zaila

baita  hori .  Aldi  berean ,  aspalditik  datorren  ekoizpen  ekologikoa  ere  bada .  Nola  ez

ezarri ,  bada ,  zentzu  berri  bat  produktu  ekologikoa  kontsumitzeagatik  kontzientzia

lasaitzen  diguna ,  produktu  horrek ,  joan-etorrian ,  makina  bat  l itro  petrolioa  erabili

baditu  ere?,  zeri  ari  gara  ekologiko  deitzen? Bestela  esanda ,  nola  f inkatu

elikadura-sistema  bat  elkarrekin  agian  bai ,  baina ,  bakarka ,  aldatu  ez  den

elikagaien  merkatuak  eragindako  tentsioak  jasango  ez  genituzkeen  proiektuen

ugaritzearekin?

 

Berriro  ere ,  espiralaren  logika  aipatu  behar  dugu :  aldaketa  pertsonaletik ,  proiektu

kolektibo  eta  politika  publikoetara ,  irabazi  asmoa  baztertuz .  Ni-an  eta  gu-an

aldaketak  egitea  da  gure  apustua .  Hornitzeko  ohiturak  aldatu  behar  ditugu ,

gutxiagorekin  bizitzen  ikasi  behar  dugu  eta  elikadurarekin  lotura  duten  uneak

zaindu .  Denok  behar  dugu  baserritartu  eta  asfaltogabetu .  Denonak  eta  denontzat

diren  aldaketa  hauetatik  hainbat  proiektu  kolektibo  sortzen  dira ,  eta  horietan

hainbat  modutan  inplika  gaitezke :  elikagaien  hazkuntza ,  laborantza  edo

eraldaketa ;  banaketa ;  hornidura  edo  jaten emateko  ekimenak .  Elikadura-

burujabetzaren  eta  agroekologiaren  ikuspegitik  eginak  dira .  Ekimen  horietan

parte  hartzen  dugunok  beharrezkoak  ikusten  ditugu  elikadura-burujabetzarekin

loturiko  emakumeentzako* espazioak ,  zeinak ,  aldi  berean ,  nazioarteko  antzeko

beste  espazioekin  eta  mugimendu  feministarekin  egituratuko  diren .  Eta  hortik

eragin  dezakegu  politika  publikoetan ,  eta  sortuko  ditugu  lurraldean  bizitzeko

bestelako  moduak .

 

Horrekin  guztiarekin ,  multzo  osoaren  eragile  izango  diren  bestelako  logikak  sortu

nahi  ditugu ,  eta  beti  ibil ian  dabilen  elika-kate  zirkular  horretan ,  kolektibizazio  eta

desmerkantil izazio  dinamikak  ezarri .  Lurra  eta  elikagaiak  merkatutik  atera  nahi

ditugu ,  eta  ekoizteko ,  banatzeko  eta  hornitzeko  edo  elikaduraren  eguneroko

kudeaketarako  formula  kolektiboagoak  ditugu  helburu .  Merkatuarekiko ,  sargai

kimikoekiko ,  makina  handiekiko  edo  hazi  eraldatuekiko  eta  gureak  ez  diren

ezagutza-adituekiko  mendekotasuna  murriztu  egin  behar  dugu .  Eta  horretarako ,
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funtsezkoa  da  bateratzea  tresnak ,  bateratzea  ezagutza  propioak ,  lurra  eta

trukatzen  ditugun  bertako  haziak .  Elkarrekin  kanporantz  lan  egitea ,  elikagaien

ekoizpenean  eta  eraldaketan  eta  haien  merkaturatzean ;  baina  bai  eta  barrurantz

ere .  Sarritan ,  apustu  agroekologikoak  (bereziki  ekoizpenari  lotuta  daudenak)

etxebizitza  kolektiboen  aldeko  apustuekin  lotzen  dira .

 

Askotariko  trebetasunak  sustatuko  dituzten  harremanak  ere  eraiki  nahi  ditugu ,

elkar  zaintzan  eta  erantzunkidetasunean  oinarrituko  direnak .  Ezagutzen

transmisio  horizontal  eta  belaunaldien  arteko  transmisiorako  espazioak

funtsezkoak  dira  guretzat ,  dakiguna  berreskuratzeaz  gain  ez  dakiguna  elkarrekin

ikasteko  aukera  baita  desagertzeko  arriskuan  egon  den  eredu  baten  bila .

Estrategia  bat  da  ezagutzak  alde  batetik  bestera  eramatea :  sukaldetik  dakiguna

agrora  eramatea ,  eta  alderantziz .  Egiten  duguna  eta  dakiguna  apustu  kolektibo

horretarako  ekarpen  bihurtzea  da ,  haren  parte  baikara .

 

Asfaltoa/baserria ,  hiria/ landa-eremua ,  dikotomiak  apurtzeko  modua  da ,  zer

erkidegotan  sortu  nahi  eta  ahal  dugun  galdetzea .  Gutako  batzuk  landa-eremuan

gaude  eta  beste  batzuk  hiriko  asfaltoan ,  baina  badakigu  lotuta  gaudela .

Horregatik  uste  dugu  garrantzitsua  dela  elkarrekikotik  pentsatzea  eta  komunitate

kokatuak  eraikitzen  ahalegintzea :  lurraldean  kokatuak ,  berbaserritartuak  eta

feministak .  Hortxe  dago  erronka .
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5.2. Emakume* baserritarrak lurrean/lurretik/lurrarekin
 
Berbaserritartzea  esaten  dugunean ,  ez  dugu  esan  nahi  gu  guztiok  baserritar

bihurtu  behar  dugunik ,  baizik  eta  lurraren  erritmoekin  berriro  bat  egitea  lortu

behar  dugula .  Hala  ere ,  guretzat ,  elikadura-burujabetza  feministak  baditu

protagonista  argiak :  emakume* baserritarrak ,  nahiz  eta  gainerako  emakume

guztientzako  ere  baden  aldaketa-proposamena… eta  gizonentzat  ere  bai .

 

Emakume* baserritarrek  elikadurari  aurre  egiteko  dugun  modua  erabat

desberdina  da  egungo  merkatuko  sistemaren  protagonistak  egiten  duenarekin :

landa  eremuko  ZBGAh ,  traktore  handi  batean  esertzen  dena ;  makina  handiak  eta

ongarri  asko  erabiltzen  dituena  kantitate  izugarriak  ekoizteko ;  gero  eta

kontzentratuagoa  den  merkatuan  goiko  lekua  hartu  nahi  duena ,  gero  eta  lur

metatuagoak  dituena .  Baina  emakume* baserritarrak  ustez  alternatiboa  izan  nahi

duen  beste  eredu  bateko  protagonistatik  ere  bereizten  gara :  txanpinoi
agroekologikotik ,  alegia .  Erabateko  prestutasuna  duen  landa-eremuko  ekoizlea

da ,  zaindu  behar  ez  duena ,  ez  eta  sukaldean  aritu  ez  arropa  garbitu  ere .

Agroekologiak  ahalegin  handia ,  denbora  asko  eskatzen  du .  Nola  bateratu  zeregin

horiekin  guztiekin  horien  arduraduna  ere  bazarenean? Enplegua  eta  zaintza  (hiri-

arloko  berba  erabiltzearren)  uztartzeko  zailtasun  hori  are  handiagoa  da  landa-

eremuan ,  produkzioaren  eta  erreprodukzioaren  arteko  mugak ,  publikoaren  eta

pribatu/etxekoaren  artekoak ,  askoz  nahasiagoak  direlako .  Nahasiagoak  dira ,

gainera ,  proiektu  ekologikoetan ,  lehen  esan  dugun  bezala ,  sarritan  bizitza-

proiektuak  direlako ,  lana  eta  etxebizitza  bateratuz .

 

Apustu  agroekofeministaren  abiapuntua  izugarrizko  ekoizpen  horretara  ir itsi  nahi

ez  eta  txanpinoi  ez  garen  emakume* baserritarren  bizitzetan  dago ;  bizitzaren

zaintzaren  garrantzia  balioesten  dugulako  eta  gure  esku  dagoelako  sarritan

bizitza  horri  egunez  egun  eustearen  ardura .  Aldaketaren  gunea  landa-eremuan

bertan  dago ,  elikagaien  ekoizpenaren  katebegian ;  horren  ostean  datoz ,  banaketa-

eta  hornidura-kateak ,  etxe  guztietara  ir isteraino .  Katebegi  horri  emakumeen*

ikuspegitik  begiratuta ,  ekoizpenaz  ez  ezik ,  erreprodukzioaz  ere  pentsatzen  dugu :

baserri-eremuan  ekoizten  dugunak  galderak  pizten  dizkigu  hiriaren

erreprodukzioari  buruz ;  baserrietatik  galderak  eragiten  ditugu  gu  guztion  etxeak

pentsatzeko .

 

Emakume* baserritarren  ezagutzak ,  besteak  beste ,  sukaldaritza-dibertsitatea  eta

sendabelarren  edo  hazien  inguruko  ezagutza  berbalioesteko  apustua  egiten  dugu

beren-beregi ;  bai  eta  elikagai  osasungarriak  sortzeko ,  lurraldea  kudeatzeko  eta

kultura  transmititzeko  landa- lanek  duten  garrantzia  balioesteko  ere .  Badakigu

indarkeria  eta  kontrola  izan  direla  emakumeak* eremu  horretatik  kanporatu

dituztenak  eta  eremu  hori  gure  etxe  sentitu  nahi  dugulako ,  lehen  lerrora  ekarri

dugu  indarkeria  matxistaren  aurkako  eta  dibertsitate  eta  askatasunik  ezaren

kontrako  borroka .  Etxeetako ,  proiektuetako ,  erakunde  eta  sindikatuetako  botere-

harremanak  estu-estu  begiratzen  ditugu .  Zaintzaren  banaketa  azpimarratzen

dugu ,  landa-eremuan  eta  agroekologikoan  askoz  zailagoak  baitira .  Emakume*         

.           
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taldeen  eta  aitzindaritza  kolektibo  femeninoen  aldeko  apustua  egiten  dugu .  Talde

ez-mistoak  ezinbestekoak  iruditzen  zaizkigu ,  emakumeak* bakarrik  elkartzeko ,

segurtasun-espazio  batean ,  gauzak  partekatzeko ,  ehuntzeko  eta  elkarri

kontatzeko . . .  Arnas  hartzea  eta  indartzea  ahalbidetzen  diguten  espazioak  dira .

Laburbilduz ,  harreman  heteropatriarkalak  higatu  nahi  ditugu ,  bestela ,  elikadura-

burujabetzak  ez  baitu  subjektu  protagonistarik  izango .

 

Gu  denok  hartzen  gaituen  elikadura-burujabetzaren  protagonista  garen

emakume* baserritarrak  non  bizi  ote  garen  galdetzen  dugu .  Lurrean? Ala ,  lurretik?

Edo  lurrarekin? Lurretik  bizi  ote  nahi  dugun  galdetzen  dugu .  Horrela  agertuta  oso

estraktiboa  dela  dirudi ;  lurrari  gurekin  eramango  dugun  zerbait  kenduko  bagenio

bezala .  Baina  bai ,  nahi  dugu  lurrean/ lurrarekin  ekoizten  dugunetik  bizi  ahal  izan :

hazten  denaren  edo  hazten  dugunaren  salmenta  edo  kontsumo  zuzenetik .

Lurrean  bizi  nahi  dugu? Batzuetan ,  lurrak  sortzen  duenetik  bizi  nahi  dugu ,  baina

ez  dugu  bertan  bizi  nahi ,  inguru  ez-abegikorra  egiten  zaigulako .  Eta  badakigu

beste  batzuek  lurrean  bizi  nahi  dutela ,  baina  asfaltatuta ,  lurrari  berea  kenduz .

Agian ,  baliteke  apustua  izatea  lurrarekin  bizitzea ,  haren  erritmoak  errespetatuz ,

eta  espoliatzera  ir itsi  gabe  landuz .  Agian ,  lurretik  bizi  ez  garenok  ir its  gaitezke

harekin  bizi  izatera ,  elikagaiak  ekoizten  ez  ditugulako .  Agian ,  lurrarekin  bizi  ahal

izango  dugu  zuzenean  lurretik  bizi  ez  garenok ,  hirietan  bizimodu  ez  horren

asfaltatuak  eraikiz  eta  ingurumenarekin  hain  suntsigarriak  izan  ez  daitezen

borrokatuz .  Edo  agian ,  denok  bizi  gara  lurrean  beti  dagoelako  lurra  asfaltoaren

azpian ,  eta  galderak  izan  beharko  luke  ea  harekin  ala  haren  kontura  bizi  garen .

 

Hitz-korapiloa  dirudi ,  baina ,  gure  ustez ,  hemen  aztertu  beharreko  galdera

garrantzitsuak  daude :  Zer  balio  ematen  eta  eskatzen  diogu  lurrari? Kontsumotik

harago ,  zer  erabilera  ematen  diogu?,  eraiki  al  dezakegu  bizimodurik  lurrarekin  eta

bertan  bizi  diren  izaki  guztiekin? Eta  hemen ,  azkeneko  proposamenarekin  lotzen

dugu :  gizakion  biodibertsitate  eta  dibertsitaterako  harrera-gune  eta  ongi-

etorrirako  guneak  izango  diren  lurren  aldeko  apustua  egiten  dugu .  Harrera-nozio

horrek  garrantzi  berezia  hartzen  du ,  gainera ,  euren  lurretik  kanporatu  dituzten

hainbat  eta  hainbat  pertsona  –haietako  asko  nekazariak  edo  urruneko  lurren

babesleak– dauden  kapitalismo  globaleko  testuinguru  honetan .  Lur  hauek  euren

lur  berria  izatea  nahi  dugu .  Lurra  metatzen  duen ,  dena  lurraldegabetu  eta

asfaltatzen  duen  botere  korporatiboaren  aurrean ,  lurra  bertan  bizi  garenon  eta

berarekin  bizi  garenontzat  dela  aldezten  dugu .  Memoria  duen  lurra ,  historian

zehar  paisaia  eta  bizimoduak  definitu  dituzten  lurraldeetako  kulturako  elementu

nagusiak  berreskuratzeko  aukera  emango  diguna :  Euskal  Herriko  sagarra ,  kasu .

Baina  memoria  bizia ,  lurralde  horretako  populazioa  osatzen  dugun  gu  guztiokin

batera ,  egunez  egun  berreraikitzen  dena .
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6. ENPLEGUARI 
LEHENTASUNA KENDU 
ONDO BIZITZEKO
 
 
Alternatibaren  ardatz  hori  ez  genuen  oso  argi  hasieratik .  Argi  geneukan  lanei

buruz  feminismoek  zerbait  esaterik  eduki  behar  zutela ,  baina… Zer?

 

Bada  denbora  enpleguaren  bidezko  askapenaren  aldeko  apustuari  utzi  genionetik ,

feminismoetako  asko  zeharkatu  ez  zituelako .  Baina  enpleguak  f inantza-

autonomia ,  eskubideak ,  bai  eta ,  identitatea  ere  ir isteko  funtsezko  bide  izaten

jarraitzen  du .  Aldi  berean ,  enpleguaz  gain ,  beste  lan  batzuk  ere  badaude :  zaintza ,

militantziak… Feminista  garen  aldetik ,  zer  da  honekin  egitea  proposatzen  duguna?

Galdera  horri  erantzuteko  gogotik  abiatuta  elkartu  gara ;  feminismoa ,  soldataren

eta  behin-behineko  zaintzen  esklabotza  bikoitzaren  testuinguruan ,

produktiboa/erreproduktiboa  zatiketa  hori  hausteko  eta  denboraren  egungo

kudeaketak  (bizitza ez zaigu iristen)  sortzen  dituen  gatazkak  gainditzeko

alternatibak  bilatzeko  ardatza  delako  ustearekin .  Hasieran  lan  askatuak  eran

formulatu  genuen  proposamena  edukiz  nola  jantzi  eztabaidatu  nahi  izan  genuen .

Eta  hortik ,  enpleguari  lehentasuna  kendu  eta  ondo  bizitzea  nola  lehenetsi  hartu

dugu  hizpide .  Zer  esan  nahi  du  horrek  guretzat?

 
6.1. Lanak politizatzea
 

Lan  guztiei  buruz  hitz  egin  behar  dugu .  Hori  feminismoen  ABCa  ez  den  arren ,

berebizikoa  du  horretan  ekiteak .  Lan  egiteko  hamaika  modu  daude :  etxeetako  eta

espazio  kolektiboetako  ordaindu  gabeko  lanak ,  besteen  konturako  lan

ordainduak ,  eta  gero  eta  behin-behinekoagoak  diren  beste  hamar  mila  lan-

harremanen  pean ,  ordaindua/ez  ordaindu  hertsitura  lehertzen  duten

nekazaritzako  lanak ,  autokontsumorako  lanak… Horiek  denak  jarri  nahi  genituen

eztabaidan ;  baina  etengabeko  borroka  izaten  jarraitzen  du ,  enpleguari  buruz

soilik  ari  garenean  lanari  buruz  berriro  ere  hitz  egiteko  joera  nagusiaren  kontra .  Ez

al  da  kontraesana  hori  esatea  eta  lan  askatuen  ideiatik  enpleguan  zentraturiko

beste  ideia  batera  aldatu  den  alternatiba-ardatza  proposatzea? Gure  ustez ,  ez :

enplegutik  urrundu  gara  enplegura  itzultzeko ,  baina  errotik  desberdina  den  beste

leku  batetik .  Baina  ez  gara  itzuli  zentralitatea  emateko ,  guztiz  bestela  baizik :

enplegura  itzuli  gara  munduan  gaur  egun  duen  zentralitateaz  jabetu  eta  nola

kendu  pentsatzeko ,  zentralitate  horren  ertzetan  mugitzea  ahalbidetuko  diguten

estrategiak  proposatuz .
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Beraz ,  lehenengo  gauza  lan  guztiak  politizatzea  da ;  eta  horrek  esan  nahi  du  lan

horiek  gure  bizitzan  eta  sisteman  zer  betekizun  duten  eztabaidatu  behar  dugula

elkarrekin ,  eta ,  hasteko ,  lana  zer  den  eztabaidatzea .  Eztabaida  asko  piztu

zaizkigu :  Lana  da  nahitaezkotasun  horren  barruan  egiten  dena? Jarduera  bat  guk

nahi  dugulako ,  plazeraz ,  elkarrekikotasun-harremanen  barruan  egiten  badugu ,

hori  ez  al  da  lana? Horren  i ldoan ,  esaterako ,  askatasunez  aukeratutako  zaintza  ez

al  l itzateke  lana  izango? Zalantza  horiek  guztiak  oraindik  bizirik  ditugu ,  eta  ez

gatoz  guztiz  bat ;  hala  ere ,  jarduera  aske  eta  asegarriagoei  ere  lan  deitzeko  ideia

berreskuratzea  hautatu  dugu .  Eta  hortik  aurrera ,  beste  galdera  batzuk  sortzen

dira .  Zein  dira  bizitzea  ahalbidetzen  diguten  lanak? Zein  dira  gaizki  bizitzea

eragiten  diguten  lanak? Eta  zein  dira  ondo  bizitzeko  nahi  ditugun  lanak? Gure

ustez ,  hiru  galdera  horiek  dira  gaiaren  muina .

 

Bizitzeko ,  gure  bizitzetan ,  gutxienez ,  enplegua  eta  ordaindu  gabeko  zaintza

bateratzen  ditugu .  Enplegua  zentzu  zabalean  ulertzen  dugu ,  diru-sarrerak

lortzeko  egiten  ditugun  beste  hamar  mila  jarduera  barne ,  besteen  konturako

soldatapeko  lan  itxura  eduki ,  zein  ez .  Eta  zaintzaren  barruan  auto-zaintza

aipatzen  dugu ,  eman  eta  jasotzen  dugun  elkar  zaintza ,  eta  mendekotasun

egoeran  dauden  pertsonei  eta  adingabekoei  eskaintzen  diegun  zaintza .  Gainera ,

sarritan ,  aurreko  guztia  militantziarekin  bateratzen  dugu ,  batez  ere ,  hein  batean ,

bestelako  aukeren  eraikuntzan  murgildurik  gauden  emakumeek* .  Lan  horiek

guztiak  behar  ditugu  bizitzeko ;  batzuk  askatasunez  aukeratuak ,  beste  batzuk ,  ez

horrenbeste .

 

Bizitzaren  sektorializazioaren  aurrean ,  gure  bizitzetan  lanerako  modu  desberdinak

batera  datozela  ikusten  dugu .  Hau  da ,  ondo  bizitzeko  (edo ,  gutxienez ,  bizitza

asegarriagoak  edukitzeko)  erabiltzen  hasi  garen  mekanismoetako  batek ,

ezinbestean ,  lan  mota  guztiak  elkarri  lotzera  dakar .

 

Enplegu  alorreko  berbatan ,  bi  aukera  nagusitzen  dira  lan  atseginagoak  dei

daitezkeen  horiek  bilatzeko .  Batzuek  autoenplegua  hautatu  dugu ,  jarduerari

eduki  politiko  handiagoa  ematea  ahalbidetzen  digulako  eta  lanaz  kanpoko  gure

zaintza-ardurak  barnean  hartzeko  espazio  bihur  daitekeelako  ez  ezik ,  zaintzarako

berezko  espazio  ere  bihur  daitezkeelako  ere .  Enplegua ,  militantzia  eta  zaintza

gurutzatzen  dira  hor .  Beste  batzuek  sektore  publikoan  lan  egitea  hautatzen  dugu ,

hiru  lan-moduak  hobeto  bateratzea  ahalbidetzen  duten  lan-baldintza  hobeak

bermatzen  dituelako ,  eta ,  gainera ,  egonkortasun  handiagoa  ematen  duelako ,  eta ,

ondorioz ,  bizitza-proiektu  sendoagoak  gauzatzeko  aukera  ematen  duelako .  Beraz ,

zentzua  duten  lanak ,  eta ,  bide  batez ,  bizitzako  beharrizanak  –gureak  eta  gure

ardurapean  dauden  pertsonenak– asetzeko  nahikoak  izango  diren  lanak  egiten

ahalegintzen  gara .

 

Baina ,  nahikoak  al  dira  lan  atseginagoak  banaka  aukeratu  ahal  izateko

estrategiak? Ez ,  inola  ere  ez .  Ezeren  gainetik ,  ez  dira  nahikoak  ez  daudelako

denon  eskura .  Gutako  askok  ez  dugu  aukerarako  tarterik  txikiena  ere ,  paperek  edo
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gure  diru-sarreren  mende  bizi  diren  beste  pertsona  batzuekiko  erantzukizunak

lotzen  gaituelako ,  gure  egoera  oso  behin-behinekoa  delako ,  edo  beste  hamaika

arrazoirengatik .  Estrategia  gauzagarria  da ,  baina  ez  dago  denon  eskura .  Baina ,

gainera ,  enpleguak  kanpotik  ezartzen  diguten  lan-modu  bat  izaten  jarraitzen  du ,

soldataren  eta  bizitzaren  merkantil izazioaren  esklabotza-esparruaren  barruan ,  eta

gainerako  lan  guztiak  baldintzatzen  ditu .  Azkenik ,  zaintzarako  eskubide

kolektiborik  ezean ,  zaintzaren  erantzukizuna  ere  lanerako  gainzama  da ,  eta

eragozpena  ere  bai  asetzen  ez  gaituzten  lanak  bateratzeko  orduan .  Oro  har ,

etengabe  pedalei  eragiten  gaudelako  sentipena  daukagu :  eragiten  jarraitzeko

indarra  dugun  artean ,  mila  eta  bat  lan  horiek  guztiak  bateratzeko  gai  garen

artean ,  beste  guztia  ibil i  dabil .  Baina  arrazoi  bat  edo  beste  bat  dela  eta ,  gelditzen

bagara? Intuizioak  (ziurtasunak)  esaten  digu  ezin  dugula  mugimendua  eten ;

bestela ,  erori  egingo  garelako .

 

Lan  atseginago  horiekin  eta  hainbat  lan  mota  elkar  lotzearekin  lortzen  dugun

oreka  ez  da  nahikoa .  Sarkura  handiagoko  aldagailua  behar  dugu .

 

 
6.2. Enpleguari lehentasuna kentzeko hiru bide
 

Enplegua ,  lan  egiteko  modu  alienatua  den  aldetik ,  gure  bizitzen  erdigunean  dago

hiru  alderditan :  Lehena ,  gure  bizitza-denbora  zehazten  duelako .  Lan-merkatuak

gainerako  guztia  baldintzatzen  duten  erritmoak  ezartzen  dizkigu ;  eta  hori  hala

gertatzen  da  bai  gure  ordutegiaren  kontrolik  ez  dugunean  bai  itxuraz  kontrola

daukagunean  ere  (autoenplegu  gisa) ,  baina  horrez  gain ,  besteen  eskaerei  ere

erantzun  behar  izanda  eta  behar  besteko  diru-sarrerak  lortzeko  nahikoa  lan  egin

behar  izanda .  Eta  zer  da  nahikoa? Hemen  lotzen  dugu  bigarren  alderdia :  enplegua

erdigunean  dago  bizitzeko  behar  dugun  ia  dena  kontsumituz  lortzen  dugulako

eta ,  laguntza  publikoak  beti  izan  direnez  ahulak ,  eta  gero  eta  ahulago  direnez ,

diru-sarrera  horiek  lortzeko  bide  nagusia  soldata  da .  Soldatarekiko  mendekotasun

hori  handitu  egiten  da  bizitza  merkantil izatzen  den  hein  berean ,  bai  zerbitzu

publikoak  (hezkuntza ,  kasu)  pribatizatzen  delako ,  bai  bizimodu  kontsumistagoa

hartzen  dugulako  edo  oinarrizko  ondasunak  garestitzen  direlako ,  etxebizitza ,

kasu .  Hirugarren  eta  azkena ,  erdigunean  dago  egiten  ditugun  jardueren  edukia

zein  izango  den  agintzen  digulako .  Norbaitek  guri  ordaintzea  eta  ezinbesteko

soldata  hori  eragiten  digun  hori ,  sarritan ,  ez  da  mesedegarria  izaten  ondo- izate

kolektiborako .  Kapitala/bizitza  gatazkaren  baitan ,  merkatuarentzat  diru- iturri  den

hori ,  onuraren  produktiboa  ere  izan  ohi  da ,  baina  ez  da  izaten  bizitza

kolektiboaren  oso  erreproduktiboa .  Publizitatean  lan  egiten  duen  edonoren

lanean  pentsa  dezakegu :  iragarki  bat  diseinatzen  denetik ,  etxez  etxeko  buzoietan

banatzen  den  arte .  

 

Oro  har ,  ikusten  dugu  bizirik iraun/nekez  bizitzeko  gure  denbora  guztia  xede

sozialak  ez  ezik ,  irabazi  asmoak  definitzen  duten  jarduerek  baldintzatzen  dutela .

Hortaz ,  enplegua  deitzen  diogu  soldataren  esklabo  izatearen  truke  egiten  dugun
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lan  horri ,  bizi-premiei  erantzuten  ez  dieten  erritmoak  ezartzen  dizkigun  horri  eta

ez  helburu  sozialagatik ,  baizik  eta  beste  inork  hori  egitearren  ordaintzen  digulako

(eta  ordaintzen  digu  etekina  eragiten  diolako)  egiten  dugun  horri .  Izan  ere ,  hau  ez

da  askapena ,  ez  eta  ondo  bizitzea  ere .  Orduan ,  nola  egingo  dugu? Hiru  bide

horietan  aldaketak  eragitea  proposatzen  dugu .

 

 

6.2.1. Bizitzarako denbora askatzea
 

Enpleguak  gure  bizitzarako  denborak  horrenbeste  ez  hertsatzea ,  berez  askatzailea

izateaz  gain ,  gainerako  alternatiben  aldeko  apustua  egiteko  ezinbesteko  baldintza

da ,  prozesu  kolektibo  guztietarako  denbora  behar  delako .

Lehenengo  galdera  hauxe  da :  zenbat  ordu  eskainiko  dizkiogu  enpleguari  eta

zenbat  bizitzaren  gainerakoari? Eta  erantzuna  oso  lotuta  dago ,  alde  batetik ,

dauzkagun  premiekin .  Bizitzeko  zenbat  eta  gutxiago  kontsumitu  behar ,  zenbat

eta  gehiago  murriztu  soldatarekiko  mendekotasuna ,  orduan  eta  denbora  gehiago

askatu  ahal  izango  dugu .  Eta  hemen  bigarren  bidearekin  lotuko  dugu .  Beste  alde

batetik ,  ditugun  lan-baldintzekin  lotuta  dago ,  horrek  zehaztuko  baitu  ez  soilik  zer

luzea  den  gure  lan- jarduna ,  baizik  eta  nola  antolatuko  den  ere .  Askatu  ahal

izateko ,  lan- jardunaren  murrizketarekin  batera ,  haren  egonkortzea  (bizitzarekin

bateraezina  den  txandakako  enplegu  asko  daude)  eta  malgutzea  (enplegaturiko

pertsonen  interesen  arabera ,  ez  enpresaren  interesen  arabera)  lortu  behar  da .

Merkatuak  eskatzen  duen  estandar  hori  betetzen  duen  eta  zaintza  beharrizanik  ez

erantzukizunik  ez  duen  langile-txanpinoi  horren  irudi  hori  apurtzeak ,  horrek

guztiak  politika  publikoetan  aldaketak  eragitea  ekarriko  luke ,  batik  bat  lan-

merkatuaren  erregulazioan .  Aldaketa  horiek  horrela  daude  urrutien  geratzen

zaigun  espiralaren  mailan ,  eta  gero  eta  handinahiagoa  den  botere  korporatibo

globalaren  hedatze-esparru  horretan  oso  zailak  izango  direla  dirudi .  Makro  maila

horretan  erreibindikazioak  egiteari  utzi  gabe ,  gure  berehalako  apustuak  beste

maila  batean  kokatu  behar  ditugula  uste  dugu .  Non?

 

Gure  esku  jarduteko  tarte  handi  xamarra  daukagu .  Denboraren  askapena

hautatzen  dugun  enplegu  motaren  araberakoa  da .  Hortaz ,  lehen  esan  dugun

bezala ,  autoenpleguaren  edo  enplegu  publikoaren  aldeko  apustua ,  lan  atseginago

horien  aldeko  apustua ,  alegia ,  berebizikoa  da .  Eskubidez  dagozkigun  laguntza

horiek  ( langabezia ,  erretiroa ,  diru-sarrerak  bermatzeko  errenta)  baliatzea  ere

berebizikoa  da .  Arazo  garrantzitsua  da  laguntza  horien  inguruko  ezjakintasuna ,

batez  ere ,  ez-kontributiboak  direnen  ingurukoa ;  horri  aurre  egiteko ,  eskubide

sozialen  bulegoak  egituratzen  dira ,  informazioa  jasotzen  eta  dagozkigun

eskubideak  eskatzen  laguntzen  dutenak .  Jakina ,  estrategia  horien  alde  apustu

egiteko  dugun  gaitasuna  oso  desberdina  da  oso  segmentaturik  dagoen  lan-

merkatu  bat  eta  unibertsala  ez  den  ongizate  sistema  bat  izanik .  Jakitun  gara

emakume* migratu  eta/edo  arrazializatuak ,  eta  langile  mailakoak  garenak  askoz

ere  gaitasun  txikiagoa  dugula  horiek  erabiltzeko ,  sarritan ,  ez  dugu  ez  lanerako  ez

laguntzetarako  aukerarik .
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Baina  lan-baldintza  hobeen  bilaketa  honetaz  gain  (ulertuta  hobea  ez  dela  gehiago

irabaztea ,  bizitzarako  denbora  askatzea  baizik) ,  ezinbesteko  bihurtzen  da  barne

logika  batzuekin  haustea .  Bi  identifikatu  ditugu :  betiereko  errua  eta

produktibismoa .  Produktibismoak ,  gehiago  egiteko  irrika  horrek ,  inoiz  nahikoa  ez

delako  sentsazio  horrek ,  erabat  zeharkatzen  gaitu  eta  enplegua  ez  ezik ,

militantzia  eta  zaintza  ere  kutsatzen  ditu .  Eta  hori  lotuta  dago  “egiten  dugunean ,

egiten  dugulako  eta  egiten  ez  dugunan ,  egiten  ez  dugulako”  agertzen  den

errudun  sentitze  horrekin .  (Zure  ustez)  ahal  duzuna  baino  gutxiago  egiten

baduzu ,  txarto  sentitzen  zara  ahal  zenuen  guztia  eman  ez  duzulako ;  ahalik  eta

gehien  tiratzen  baduzu ,  aldiz ,  txarto  sentitzen  zara  logika  kapitalistak

errepikatzen  dituzulako .  Horren  guztiaren  aurrean ,  gure  autoexijentzia  landu

behar  dugu ,  ahitzen  gaituzten  logika  horiek  autozaintza  kolektiboarekin  ordeztu

behar  ditugu ;  bizi-uneez  eta  gure  gorputzen  premiez  jabetu  behar  dugu ;  erritmo

propioak  doitzen  dituen  lurralde  batekoak  garela  sentitu ,  eta  desirarekin  eta

plazerarekin  bat  egin  behar  dugu .  Ez  dakigu  nola ,  baina  badakigu  desirarekin  eta

plazerarekin  bat  egitea  ezinbestekoa  dela  enplegutik  denbora  askatzeko ,  beste

lan  batzuekin  ez  betetzeko  eta  erruaren  baitan  ez  bizitzeko .  Kontua  ez  da  soilik

lanetik  denbora  askatzea ,  baizik  eta  guk  nahi  duguna  egiteko  eta  "bakarka  nahiz

taldean  pottorjorran  aritzeko"  astia  izatea .

 

6.2.2. Gure beharrizanak desmerkantilizatzea
 

Eragiteko  berebiziko  beste  bide  bat  diruarekiko  mendekotasuna  murriztea  da .

Berriro  ere ,  horrek  eskatzen  du  alderdi  publikoari  dagokion  espiralean  aldaketak

egitea  eta  irabazi  asmoa  sistema  sozioekonomikoaren  ardatz  nagusi  gisa  kendu

beharra .  Zenbat  eta  zerbitzu  publiko  gehiago  egon  eta  zenbat  eta  muga  gehiago

jarri  espekulazioari ,  orduan  eta  diru  gutxiago  behar  izango  dugu  oinarrizko

gauzetara  ir isteko ;  hala  nola ,  etxebizitza ,  osasuna ,  mendekotasunerako  arreta ,

garraioa ,  etab .  Bide  horretatik  erreibindikatzea  funtsezkoa  da  berriro  ere ,  baina ,

bitartean ,  gertuenekoan  zer  aldaketa  jar  ditzakegu  abian?

 

Trukerako  eta  bizitza  ebazteko  modu  kolektibo  eta  autogestionatuak  jartzean

lortzen  dugun  bizitzaren  desmerkantil izazioak  potentzial  handia  daukala  uste

dugu .  Hala  nola ,  etxebizitza  partekatzea ,  kultur  etxe  autogestionatua  abian

jartzea  aisialdia  eta  ikaskuntza  modu  ez  merkantil izatuan  gauzatzeko ,  edo  zuk
zeuk egin  (edo ,  hobe ,  egizu besteekin)  tailerrak ,  erosi  edo  kontratatu  behar  izan

gabe  gauza  askoren  konponbidea  irakasten  digutenak .  Ekimen  horiei  esker

espezializazioa  hausten  dugu ,  eta  autonomia  handia  eragiten  digute ,  banaka

nahiz  kolektiboan .  Egia  ere  bada ,  ordea ,  zalantza  sortzen  zaigu ,  kideren  bati

merkatuan  kobratu  ahal  izango  lukeen  gauza  bat  musu-truk  egiteko  eskatzean

(musika-eskola  bat  nahiz  antzerki  edo  iturgintza  tailer  bat)  ez  ote  garen  ari  haien

bizitza  prekarizatzen .  Horregatik  uste  dugu  kontua  ez  dela  batzuk  musu-truk

egitea ,  baizik  eta  denek  egitea ,  eta  jarduera  zehatz  baten  gainetik  kolektibitate

osoaren  aldeko  apustua  ekarriko  duen  moduan  egitea  gainera .  Prozesu  horietan

parte  hartzeak  indartu  egiten  gaitu  mugak  zehazteko  eta  lan-munduan  bertan  ere

erreibindikazioak  egiteko .  Ematen  digun  indarrak  espazio  propioa  gainditzen  du . 40
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Halako  ekimen  kolektiboak  leku  askotan  ikusi  ditugu :  auzoetan ,  emakumeen*

erakundeetan… Aldez  aurreko  proiektu  politiko  batetik  sortuak  izan  daitezke  eta

aurretik  ere  lotura  hori  bazuten  jendea  batu .  Edo  premiak  berak  eraginda  ere  sor

daitezke  eta  erkidegoa  sortzen  lagundu ,  auzoko  jendeak  eskatzen  dituen

jarduerak  egiteko  auzoan  espazio  bat  atontzen  denean  bezala .  Auzogestioa
izendatzen  ditugu  auzoan  errotuta  dauden  autogestio-ereduak .  Halakoetan ,

desmerkantil izatzeaz  gain ,  alternatiba  horiek  oso  aberasgarriak  dira ,  bertan  bat

egiten  duen  askotariko  jendeagatik  eta  ehuntzen  duten  lurralde  biziagatik .

Azkenik ,  etxebizitzaren  eta  lurzoruaren  espekulazioaren  barruan ,  okupazioa

aukera  bereziki  nabarmengarria  da .  Etxebizitza  bat  okupatzeak  izugarri  murrizten

die  pertsona  jakin  batzuei  diru-sarrerekiko  mendekotasuna ;  jarduera

kolektiboetarako  espazioak  okupatzeak  jarduera  komunetarako  behar  den  lurra

ahalbidetzen  du .

 

Baina  partekatutako  bide  horiez  gain ,  berriro  ere  aipatu  behar  ditugu  barneko

hausturak  gure  bizitzak  desmerkantil izatu  ahal  izateko .  Alde  batetik ,  gure

bizimodu  kontsumista  propioak  jarri  behar  ditugu  zalantzan .  Gure  desira  eta

ondo-bizitzeaz  daukagun  ideiak  zenbat  eta  lotura  txikiagoa  izan  merkataritza-

kontsumoarekin ,  errazago  askatuko  gara  enplegutik  eta  hobeto  bizi  izango  gara .

Batzuetan ,  gure  gastuen  kontzientzia  hartze  hutsa  nahikoa  izaten  da  haiek

murrizteko .  Kide  batek  esaten  zuen  bezala :  “Uste  dut  egin  dudan  gauzarik

iraultzaileena  (gastuen  zenbaketari  buruzko)  excella  dela" .  Apustu  kolektiboak

egiteko  edo  gure  etxeak  topagune  gisa  edo  bizitza  partekatzeko  leku  gisa

zabaltzeko  galga  bihurtzen  den  indibidualismoa  da  ezarrita  dagoen  eta  hautsi

behar  dugun  beste  dinamika .  Ondo  bizitzeko  gutxiago  kontsumitu  behar  dugula

sentitzea  eta  gainerakoen  ondoan  egon  eta  egin  behar  dugula  sentitzea  ez  da

ezeri  uko  egitea ,  irabaztea  baizik ,  enplegutik  askatu  eta  ondo  bizitzeko

funtsezkoak  dira .

 
6.2.3. Gorputza-lurraldea zaintzea
 

Enplegua  zentzu  soziala  kendu  zaion  lana  bada ,  funtsezko  errebeldia  bat  da  huste

ekintza  hori  leheneratzea .  Funtsean ,  lortu  nahi  dena  da  enplegua  ez  izatea

horrenbeste  soldatapeko  lana  (soldata  ordaintzen  digun  kapitalari  sortzen  dion

errentagarritasunagatik  egindako  lana)  eta  gehiago  izatea  gorputza- lurraldea ,

bizitza  komuna  zaintzea ;  eta  berez  izatea  zaintzarekin  eta  militantziarekin

bateragarriagoa .  Enplegua  eta  militantzia  hurbiltzen  ditugu  lehenengoari  eduki

politikoa  ematen  diogunean .  Eta  hori  gertatzen  da ,  batez  ere ,  enplegu  publikoko

modu  batzuetan  (alderdi  komunerako  zerbitzua  dela  jotzen  dugun  zerbaitetan  lan

egiten  dugunean)  eta  erkidegoari  benetan  beharrezkoa  den  zerbait  eskaini  nahi

dioten  autoenplegu  kolektiboko  proiektuak  abian  jartzean :  ortu  bat ,  denda

agroekologiko  bat ,  GKE  bat  edo  ingurumenari  edo  generoari  buruzko

aholkularitza .  Ekimen  kolektibo  horietan  badugu  aukera  zaintza  eta

erantzunkidetasuna  erdigunean  jartzeko ,  eta  gure  proiektuen  ikur  bihurtzeko ,

antolamenduaren  alderdiari  arreta  jarriz  eta  ez  soilik  zer  egiten  dugun  baizik  eta

nola  egiten  dugun  ere  kontuan  hartuz .
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Gure  apustua  autoenplegua  denean ,  lan  autonomoa  denez ,  ez  da  arlo

indibidualera  murrizten ,  autoenplegurako  modu  kolektiboak  dira  abian  jarri  nahi

direnak .  Ekimen  kolektibo  horiek ,  gainera ,  aldatu  eta  elkar  lagun  dezakete :  inguru

ekonomiko  kaltegarri  bati  aurre  egiteko  elkartuz  (esaterako ,  deialdi  publikoetan

parte  hartu  ahal  izateko ,  bigarren  mailako  kooperatibak  eratuz) ;  lanerako  leku

partekatuak  bilatuz ,  elkarbizitzaren  bidez  loturak  eginez  eta  espazio  komuna

zaintzea  modu  horizontal  eta  banatuagoan  antolatuz ;  f inantza-baliabideak ,

ezagutzak ,  kontaktuak… partekatuz .

 

Halakoetan ,  espirala  sortzen  dugu  baina  alde  indibidualetik  hasi  eta  alde

kolektiborantz ,  alternatibak  gauzatzen  doazen  mailetan  gora  eginez .  Baina  horrek

ere  badu  eragozpenik .  Alde  batetik ,  lehenago  aipatu  dugun  produktibismoak

sarritan  harrapatzen  ditu  gure  proiektuak .  Ez  dugu  nagusirik  behar  dinamika

estresagarri  eta  patriarkaletan  erortzeko… Beste  alde  batetik ,  f inantza-

jasangarritasuna ,  politikoa  eta  bizi- jasangarritasuna  lortzea ,  hirurak ,  alegia ,

zirkuluaren  koadratura  gisako  bat  bihurtzen  da .  Bizitzarako  (eta  ez

kapitalarentzat)  benetan  beharrezkoak  diren  gauzak  eskaintzen  ahalegintzea  eta

behar  dituenarentzat  bidezkoa  eta  ematen  dituenarentzat  ere  bidezkoa  izango

den  prezioan  eskaintzea  oso  oreka  zaila  da ,  aurrean  duguna  prezioen  egitura

zentzugabea  delako ,  non  badirudien  beharrezkoena  denak  duela  balio  txikiena ,

eta  alderantziz .  Zailtasun  horiek  etengabeak  dira ,  esaterako ,  elikadura

agroekologikoaren  esparruan .  Baina  GKE  batek  edo  beste  erakunde  batzuek  ere

bizi  dituzte  halakoak  zer  f inantzaketara  jo  edo  zer  proiektutara  aurkeztu  erabaki

behar  dutenean .

 

Finantza- jasangarritasuna  eta  jasangarritasun  politikoa  aldi  berean  lortzeko  oso

oreka  konplexua  lortu  behar  da .  Are  konplexuagoak  dira  bizitzaren

jasangarritasunarekin  bateratu  nahi  ditugunean  eta  enplegu  horiek  (gorputza-

lurraren  zaintza  gehiago  eta  soldatapeko  lan  gutxiago)  haiek  osatzen  dituzten

pertsonen  zaintza  beharrizan  eta  erantzukizunekin  bateragarriak  izatea  lortu  nahi

dugunean .  Sarritan  oso  proiektu  pizgarriak  dira ,  baina  bizitzako  espazioak  eta

denborak  korapilatzen  dizkigute .  Eta  mugak  jartzeko  zailtasunak  handiagoak

izango  dira  egiten  dugunaren  eduki  sozial  eta  politikoa  handiagoa  den  neurrian .

Gatazkak  eta  horiek  gainditu  egiten  gaituztela  ulertzeak ,  egiturazko  jatorria

dutela  ulertzeak ,  zalantzarik  gabe ,  aurkituko  ditugun  inkoherentzia-egoera  horiek

errurik  gabe  bizitzea  ahalbide  gaitzake .  Eta  zailtasuna  handiegia  bada ,  eta

bizitza-denbora  askatzeko ,  itxuraz  asegarriak  diren  lan  horiek  uzten  baditugu…

orduan  ere  errua  baztertu  egin  behar  dugu .

 
6.3. Eraldaketen espirala
 

Eta  berriro  ere  apustuaren  hasieran  gaude :  Nola  kendu  enpleguari  lehentasuna

ondo  bizitzeko? Espiralaren  mailak  elkarri  oso  lotuta  daudela  ikusten  dugu :  arlo

pertsonalean  logika  produktibistak ,  kontsumistak ,  indibidualistak  eta

heteropatriarkalak  zalantzan  jartzea  dugu  helburu .  Haustura  horiek ,  berez ,
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denbora  askatzeko  eta  diruarekiko  mendekotasuna  murrizteko  espazioa  zabaltzea

ahalbidetzen  dute .  Hortik  aurrera ,  lan  atseginagoak  bilatzen  ditugu  eta ,  sarritan ,

autoenplegua  hautatzen  dugu .  Lan  horiek ,  zenbat  eta  kolektiboagoak  izan  eta

zenbat  eta  aukera  gehiago  ematen  duten  interkooperaziorako ,  orduan  eta

gehiago  askatzen  gaituzte .  Beste  alde  batetik ,  bizitza  desmerkantil izatzea

ahalbidetuko  diguten  proiektu  kolektiboei  atxikitzea  bilatzen  dugu ;  batzuetan ,

desmerkantil izazioa  eremu  intimoago  batean  geratzen  da :  bizitza-espazioak

partekatzen  ditugunean ,  beste  batzuekin  batera  egiten  dugunean ,  etxebizitza  bat

okupatzen  dugunean .  Hortik  aurrera ,  badakigu  haren  indarra  biderkatu  egiten

dela  hortik  kolektiboranzko  pausoa  ematen  badugu ,  auzoa  ehuntzen  badugu ,

komunitatea  sortzen  badugu .  Baina  hori  guztia  baldintza  gogor  eta  zailetan

gertatzen  da ,  politika  publikoen  eremua  ukitzen  ez  badugu ;  erreibindikazio

feministek  horietara  ir isten  jarraitu  behar  dute .
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7. INDARKERIARIK 
GABEKO BIZITZAK
 
 
 
 

 

 

Indarkeriarik  gabeko  bizitzak  bizitzeko ,  funtsezko  pauso  bat  bada ;  gure  bizitzak

zeharkatzen  dituzten  hainbat  eta  hainbat  indarkeria  formak  aintzat  hartzea .

Hortik  aurrera  bestelako  estrategiak  gara  ditzakegu ;  hala  nola ,  autodefentsa  edo

justizia  feminista .  Hala  ere ,  ezin  dugu  pentsatu  ezinbestean  gertatzen  dela

lehenengo  indarkeriak  ikusaraztea  eta  gero  haiei  aurre  egitea .  Aurre  egiten

diegun  heinean  hartzen  dugu  haiek  ikusteko  gaitasuna ,  eta  haiek  izendatzeko  eta

haietatik  askatzeko  kontakizun  kolektiboak  eraikitzen  ditugu .  Halaber ,  balio

digute  ulertzeko  indarkeria  mota  desberdinak  modu  desberdinean  eta  indar

desberdinarekin  gauzatzen  direla  gure  askotariko  gorputzetan  Gauza

Eskandalagarri  horretan  dugun  lekuaren  arabera  eta  ZBGAh  subjektu

hegemonikotik  zenbat  urruntzen  garen  arabera .  Hortaz ,  aldi  berean  ematen

ditugun  urratsak  dira  denak ,  eta  horretarako ,  laguntzarako  eta  elkartzeko

espazioak  eta  sareak  behar  dira .

 
7.1. Indarkeria forma guztiak izendatzen
 

Gure  prozesuan  zehar  azpimarratu  egin  dugu  harreman  afektibo-sexualetako

indarkeriaren  eta  sexu-gehiegikeriaren  ikuspegi  klasikotik  urruntzen  diren

indarkeriak  izendatzea .  Hala ,  sexu- eta  genero-dibertsitateari  loturiko  indarkeriak

izendatu  ditugu ,  eta  haien  ondorioak  identifikatu .  Identitateak  eta  bizitzeko

moduak  inbisibilizatze  hutsa  indarkeria  modu  bat  da ;  inguru  guztietan  gertatzen

da  eta ,  esaterako ,  gure  burua  kokatzen  ez  dugun  arauzko  erantzun  bat  espero

duten  galderak  egiten  zaizkigunean  agertzen  da :  mutil- lagunik  ba  al  duzu?

familian ;  edo ,  antisorgailuak  erabiltzen  dituzu? ginekologoaren  kontsultan .  Badira

beste  batzuk ,  lan-merkatuko  diskriminazio-egoerekin  lotuak ;  eta  baliabideetarako

irisgarritasunik  ezarekin  ere  bai ;  hala  nola ,  mediku-tratamenduetara  (esaterako ,

osasun  publikoak  bollerei  lagundutako  erreprodukzio-tratamenduak  ukatzen

dizkigunean ,  edo  generoa  berresteko  tratamenduak  ukatzen  dizkigutenean) .

Badira  beldurrari ,  etengabe  adi  egon  beharrari  eta  autoezartzen  dugun  kontrol

sozialari  loturiko  eragin  emozionalak .  Eta  eraso  f isikoak ,  ahozkoak ,  sexualak  eta

psikologikoak  ere  bai .  Normatibotasun  binarista  eta  heterosexualak  "ezin  izan"

sentsazio  etengabea  eragiten  digu  normatibotasun  horrekin  hausten  dugunoi ;  bai

eta  etengabe  bizimodu  propioa  justifikatzen  ibil i  behar  izatekoa  ere .  Gure

bizitzen  balioa  babesteko  borrokatu  behar  bagara ,  gure  ustez ,  zerbaitek  balio  hori

gutxiesten  diolako  gertatzen  da ,  eta  zerbait  hori  hondoan  dagoen  indarkeria  da .  
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Badakigu  indarkeriak  pertsonen  arteko  harremanak  gainditu  eta  beste  esparru

batzuk  ere  hartzen  dituela .  Aurre  egin  beharreko  indarkeria  instituzional

formaasko  daude ;  izan  ere ,  erakundeek  ezartzen  dituzten  araudiek  bazterketa-

mekanismo  gisa  jarduten  dute  sarritan .  Emakume* migratuei  bereziki  eragiten

digunetako  bat  tituluen  homologaziorako  arauak  dira ,  gure  (arauzko)  ezagutzez

desjabetzen  gaituzte  eta  ikasketarik  gabeko  pertsona  bihurtzen  gaituzte  ikuspegi

ofizialetik ,  eta ,  ondorioz ,  askoz  egoera  ahulagoan  uzten  gaitu  horrek  lan-

merkatuan .  Erakundeen  lengoaia  ere  erabat  baztergarria  da ,  gero  eta

digitalizatuagoa  eta  oso  idazkera ,  hiztegi  eta  formatu  konplexuekin .  Bazterkeria

gertatzen  da  laguntzak  eskatzeko ,  berritzeko  formularioetan  eta  ziurtagiriak

bidaltzean  zer  eskatzen  diguten  ulertzen  ez  delako  soilik  (edo  nahita  egina  da?) .

Prozesu  homogeneoak  ere  baztergarriak  dira ,  ez  dute  dibertsitatea  kontuan

hartzen  eta  denak  berdintzat  tratatzen  gaituzte ,  kontuan  hartu  gabe  gure

moduak ,  lengoaiak ,  eta  laguntza  premiak  oso  desberdinak  direla .

 

Indarkeria  instituzionala  da  laguntzak  kontzesio  edo  zaintzatzat  hartzea ,  eta  ez

eskubidetzat .  Kontrolerako  genero-mekanismoak  hautematen  dira  hor ;  besteak

beste ,  emakumeen* aurka  erabiltzen  den  seme-alabak  kentzeko  mehatxua ,

erakundeak  emakume-ama  gisa  irakurtzen  gaituztelako .  Emakumeen* bizitzaren

gaineko ,  gure  bizitza-erabakien ,  premien  eta  lehentasunen  gaineko  paternalismoa

eta  kontrola  ikusten  dugu  hor .  Erakundeek  bizitza-dibertsitatea  aintzat  ez  hartzea

ere  beste  indarkeria  mota  bat  da .  Sexu-orientazioari  dagokionez  dibertsitateari

eskubideak  emateko  ezgaitasuna  gutxitzen  (baina  ez  desagertzen)  ari  den  arren ,

osIndarkeria  judiziala  ere  indarkeria  instituzionala  da ,  sistema  judizialaren  izaera

heteropatriarkalaren  adierazpidea  da ;  emakumeen* aurka  gauzatutako  delituak

gutxiesten  ditu  eta ,  gainera ,  sarritan ,  salaketa  jarri  dugun  emakumeok* ,

 

Indarkeria  judiziala  ere  indarkeria  instituzionala  da ,  sistema  judizialaren  izaera

heteropatriarkalaren  adierazpidea  da ;  emakumeen* aurka  gauzatutako  delituak

gutxiesten  ditu  eta ,  gainera ,  sarritan ,  salaketa  jarri  dugun  emakumeok* ,  gu  geu

epaitzen  gaituzte .  Indarkeria  eragiten  duen  justizia  da ,  sarritan ,  justizia

banatzeko  prozesua  bera  prozesu  anker  bihurtzen  delako ,  ospea  galarazten  du ,

agerian  jartzen  du ,  iraindu  egiten  duelako ,  epaia  aldekoa  den  edo  ez  alde  batera

utzita .

 

Osasun  sistemak  ere  hainbat  tokitatik  eragiten  du  indarkeria .  Emakumeok*

mediku- indarkeria  ere  pairatu  ohi  dugu ;  hala  dira ,  gaindiagnostikoak  eta  pilulez

betetzea  (edozein  arazo  medikalizatu  egiten  dute ,  erro  sozial  edo  konplexuagoak

saihesteko) ,  emakumeen  askotariko  gorputzetan  oinarrituta  edo  haiengan

ikerketa- lanik  eza ,  sexu- eta  genero-arauei  doitzen  ez  zaiena  baztertzea ,  eta

genero  bitasunaren  sustatze  aktiboa  ere .  Hori  guztia  emakumeak* gaixotzen  eta

gure  gorputzak  behartzen  dituen  sistema  batean  gertatzen  da ;  lan  eta

erantzukizunen  gainzamagatik ,  denborarik  ezagatik ,  bereziki  eragiten  diguten

kutsadura  modu  berriengatik . . .

 

Ikus  dezakegunez ,  indarkeriak  hainbat  aurpegi  ditu ,  eta  edozein  lurraldetan

hedatzen  da :  arlo  publikoan ,  gizonek  okupaturiko  lurraldea  izanik ,  baztertu  egiten
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gaitu  edo  segurtasunik  eza  sentiarazten  digu .  Espazio  publikoaren

sekuritizazioa  gertatzen  da ,  eta  horrek ,  gu  babestu  ordez ,  indarkeria  handiagoa

eta  segurtasun  falta  handiagoa  eragiten  ditu  gure  auzoetan ,  batez  ere

estigmatizaturik  dauden  auzoetan ,  poliziaren  kontrola  etengabea  baita .

Horietan ,  sarekada  arrazisten  beste  alderdia  gentrifikazioa  da ,  gure  auzoak

garestitzen  dituena  eta  apurka-apurka  bertatik  botatzen  gaituena ,  gure  kaleak

turistif ikazioaren  onurak  jasotzen  dituzten  negozio-hobi  berri  bihurtzen  diren

bitartean .

 

Eta  etxeetan  ere  gertatzen  da ,  gainera ,  askorentzat  horiek  dira  lekurik

arriskutsuena ,  indarkeria  matxistaren  modurik  zuzenenak  pairatzen  ditugulako

bertan ,  lekukorik  gabe .  Beste  batzuentzat ,  aldiz ,  etxeak  nahiko  espazio

seguruak  dira ,  kalean  bizi  dugun  herritarren  arrazakeriaren  aurrean  edo

identitate-kontrol  arrazistekin  eraso  egiten  digun  (edo  zuzenean  barneratze-

zentro  batera  eramaten  gaituen)  poliziaren  arrazakeriaren  aurrean .  Eta  gero  eta

handiagoa  da  espazio  birtualean ,  sare  sozialetan  gertatzen  den  indarkeria  ere .

Horietan ,  komunikatzaile  eta  kazetari  feministek  bortizkeria  handiarekin

pairatzen  dugu .

 

Kontsumoan  ere  hedatzen  da  indarkeria .  Kontsumitzen  ditugun  ondasun  eta

zerbitzu  askoren  ekoizteko  moduaren  atzean  indarkeria  dago :  gure  arroparen

atzean  erabateko  gehiegikeriaz  lan  egiten  duten  maquilak  daude ;  erabiltzen

dugun  energiaren  atzean  komunitate  osoan  euren  lurretatik  egotzi  ondoren

eraiki  ziren  parke  eolikoak  daude… Baina  kontsumoak  ere  badu  indarkeriarik

bere  i frentzuan :  erosteko  modua ,  lorrezina  eta  etsigarria  den  eredu  bati ,  gure

gorputzen  dibertsitatea  eta  poza  desagerrarazten  dituen  ereduari  doitzea

(heteronormatiboa ,  kapazitista  eta  arrazista)  nahi  dugun  gorputz

normatibizatuetan .

 

 

7.2. Indarkeriei eusten eta aurre egiten
 

Indarkeriei  aurre  egiteko  hiru  estrategia  nagusi  ditugu ,  eta  denak  batera  igaro

nahi  ditugu  uste  dugulako  elkar  indartzen  dutela  eta  denekin  batera  jardunda ,

askeagoak  garela .  Historia  berria  eraikiko  dugu ,  gure  burua  gure  indarrean

aurkitzea  ahalbidetuko  diguna ,  biktima  paperean  kateatua  geratu  beharrean .

Autodefentsa  eta  justizia  feministako  prozesu  propioak  jarriko  ditugu  abian .  Eta

laguntza-sareak  egituratuko  ditugu ,  eta  besteekin  gu  bat  osatuko  dugu .

 

7.2.1. Kontakizuna aldatzea: biktima izatetik
           bizirik atera dena izatera
 

Bizipenak  kolektibizatzea  ahalbidetuko  digun  kontakizun  partekatua  eraikitzea

ezinbestekoa  da  ezinegonak  osatzeko  eta  justizia  feminista  berroneratzailea

gauzatzeko .  Kontakizun  horietan  agerrarazi  nahi  da  “gertatzen  zaidana

gertatzen  zaigu” .  Beste  batzuekin  identifikaturik  sentitu  beharra  daukagu ,  eta
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indarkeria  mota  desberdin  horiek  elkarrekin  identifikatu  beharra ,  izena  eman

eta ,  sarritan ,  autoindarkeria  itxura  ere  hartzen  duten  kontrolerako  eta

diziplinamendurako  mekanismo  gisa  jarduten  dutela  ulertu .  Zalantza  dugu  sare

sozialak  kontakizun  hori  eraikitzeko ,  batzuetan  aurrez  aurre  esateko  gai  ez

garen  hori  beste  bide  batetik  kontatzeko ,  alegia ,  lagungarriak  izan  daitezkeen .

 

Badakigu  gure  kontakizunak  gazi-gozoak  direla .  Hilketa  baten  aurrean ,  ez  dugu

nahiko  elkarretaratze  bat  egitea ,  nahiz  eta  salaketarako  eta  multzo  kolektibo

gisa  jendaurrean  ikusarazteko  garrantzitsua  izan .  Dolu  kolektiboa  egin  behar

dugu ,  oinazea  elkarrekin  gainditzea  eta  hitzetan  jartzea  ahalbidetuko  diguna .

Dolu  horrek  ahalbidetu  behar  digu ,  aldi  berean ,  beldurrarekin  ez  geratzea ,

atzean  dagoen  komunitatea  sentitzeak  ematen  duen  indarra  nabaritzea  baizik .

Bizirik  irauteko  kontakizunak ,  lorpenak  ospatzeko  kontakizunak  ere

beharrezkoak  ditugu .

 

Kontakizun  horiekin  irauli  egin  nahi  ditugu  diskurtso  hegemonikoak .  Alde

batetik ,  emakumeei* zuzenduriko  "ernetasun”  horretatik ,  gizonei  zuzenduriko

“ez  bortxatu”  horretara  aldatu  nahi  dugu .  Haiengan  jarri  nahi  dugu  ikusmira ,

haiek  direlako  indarkeria  erabiltzen  dutenak .  Genero-lotsa  sortu  nahi  dugula

esan  dezakegu? Beste  alde  batetik ,  populazioaren  zati  pribilegiatu  baten

segurtasuna  “besteak”  gisa  izendatzen  diren  horien  aurkako  indarkeria

(horrekin ,  esaterako ,  identitate-kontrol  arrazistak  bidezkotuz)  gauzatzeko

aitzakia  gisa  erabiltzeari  uztea  nahi  dugu .  Segurtasuna  zer  den  eta  hura

lortzeko  moduak  zer  diren  definitzerakoan  zein  diren  garrantzia  duten  bizitzak

galdera  plazaratu  nahi  dugu .

 

Kontakizun  horiek  eraikitzea  antidotoa  eta  erosotasunaren  amaieraren  emaitza

dira :  ez  ikustearen  erosotasuna ,  zeinaren  arabera  ezer  gertatuko  ez  balitz

bezala  jarduten  den ,  gure  inguruan  daudenei  gertatzen  zaiena  ukatuz  edo ,  are

gehiago ,  guri  geuri  gertatzen  zaiguna  ukatuz .  Lehengo  urratsa ,  eta  mingarria

gainera ,  ez  ikusi  nahi  izatetik  jakin  nahi  izatera  aldatzea  dela  uste  dugu .  Urrats

hori  egiteak ,  ardura  hartzen  eta  indarkeriaz  kanpotik ,  beste  batzuei  gertatzen

zaien  zerbait  balitz  bezala ,  hitz  egiteari  uztea  ahalbidetzen  digu .  Gertatzen  den

eta  denoi  gertatzen  zaigun  indarkeria  ikustera  eta  izendatzera  ausartzea

funtsezko  urratsa  da  gure  gorputzen  eta  gure  bizitzen  jabetza  berreskuratu  ahal

izateko .

 

Indarkeriak  zer  sistemiko  gisa  izendatuko  dituen  kontakizun  berria  eraiki  nahi

dugu .  Baina  ez  dugu  hori  egin  nahi  oinazean  gelditzeko ,  poza  erreibindikatzeko

baizik ,  eta  dantza ,  eta  gure  askotariko  gorputzekiko  gozamena .  Horregatik

diogu  biziari  eusteko  gai  garela .
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7.2.2. Autodefentsa eta justizia feministak
 

Indarkeriei  aurre  egiteko  funtsezko  estrategia  da  autodefentsa  feminista .

Autodefentsak  defentsa  pertsonalerako  tresna  f isikoak  eta  psikologikoak

txertatzen  ditu .  Baina  hori  baino  gehiago  ere  bada ,  indarkeriaren  erroak

elkarrekin  ulertu  eta  haien  gainean  lan  egin  beharra  da .  Ahalduntze  propioa  eta

kolektiboa  ditugu  xede ,  ahalduntzearen  esanahiari  berari  beste  itzuli  bat

emanda ;  alde  batetik ,  gorputzera  dakar  eta ,  bestetik ,  burujabetza  feministatik

hurbilago  dauden  nozioetara  eramaten  du .  Ez  da  gure  abiapuntua  beldurrak
alderdiz aldatuko du gisako  planteamendua ;  izan  ere ,  zaintza-posizio  batetik

abiatzen  dela  iruditzen  zaigu ,  erasoaren  bila  ia .  Gure  proposamena  da  beldurra

jendartea  kontrolatzeko  eta  diziplinatzeko  modu  gisa  desegituratzea  eta  bizirik

ateratzeko  estrategiak  partekatzea  eta  aintzat  hartzea .

 

Autodefentsa  feminista  gugandik ,  mailarik  hurbil  eta  autonomotik ,  sortzen  den

eraldaketarako  apustua  da .  Eta  hortik  lotzen  dugu  justizia  feministaren  aldeko

apustuarekin ;  horrek ,  sistema  judiziala  bezain  urruneko  gauza  ukitzen  du ,  baina

gugana  ekarriz .

 

Dagoen  justizian  eragin  nahi  dugu ,  esaterako ,  indarkeria  birtuala  ere  indarkeria

matxista  izan  daitekeela  gisako  erreibindikazioak  ahalbidetu  dizkiguten  legelari

feministekiko  aliantzen  bidez .  Auzien  opakutasuna  salatu  nahi  dugu ,  eta  lege

gehiago  eta  aurrekontu  handiagoa  eskatzen  ditugu .  Baina  saihestu  egin  nahi

dugu ,  alde  batetik ,  gure  salaketen  zigor-deriba  bat  eta ,  bestetik ,  eskakizun

guztiak  kanporantz  bideratzea .  Horregatik  uste  dugu ,  agian ,  justizia  guk  geuk

eraiki  behar  dugula ,  elkarri  nola  laguntzen  diogun ,  horren  ardura  hartuta .

Horregatik  gara  justizia  feministaren  aldekoak .  Kontua  ez  da  justizia  geure

kabuz  egitea ,  baizik  eta  justiziaren  nozioa  bera  baztertzea .  Hortaz ,  gure  ustez

justizia  feminista  da ,  zigorrean  oinarritzen  den  justizia  patriarkalak  ez  bezala ,

prozesuan  zehar ,  kaltearen  berroneratzea  eta  biktimak  zaintzea  ardazten

dituena .  Aginduak  eta  erruak  indargabetu  eta  indarkeria-egoeren  biktima

izateagatiko  lotsa  gainditu  nahi  duen  justizia  da ;  berroneratze  sinbolikorako

moduak  eraikitzen  dituena  eta  “nik  sinesten  dizut”  esaldiaren  garrantzia

ulertzen  duena .  Banatu  egiten  den  justizia  baten  aurrean ,  justizia  feminista

birjabetze  kolektiborako  prozesuen  bidez  eraikitzen  dugu .  Hortaz ,  horrela

jarduten  dute ,  esaterako ,  emakumeen  epaimahaiek .  Prozesu  horietan ,  garrantzi

handia  ematen  diegu  erantzunkidetasun  komunari  eta  kolektibitatearen

esanahiari ;  erkidegoa  eraikitzeko  ideian  oinarrituta  aurrez  dagoen  komunitatea

idealizatuaren  ideia  batean  baino  gehiago .  Kontakizunak  kolektibizatzen  ditugu

horietan ,  identifikatuta  sentitzen  gara  eta  besteek  aintzat  hartzen  gaituztela

sentitzen  dugu ;  elkarrekin ,  justizia  sentipena  eraikitzen  dugu .

 

7.2.3. Elkar laguntza besteekin gu bat osatzeko
 
Kontakizun  partekatuak ,  autodefentsa  eta  justizia  feministak  batera  doaz

laguntza-sareen  bilbean .  Sare  horien  beharra  daukagu  bakardadea ,  isi ltasuna
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eta  ikusezintasuna  hausteko .  Bakarrik  egoteak  nahi  ez  ditugun  gauzak

eramaten  eramaten  gaitu ,  eta  tribuak ,  berriz ,  laneko ,  familiako  eta  abarreko

indarkeria-egoeretatik  irteteko  indarra  ematen  digu .  Eta  indarkeria

instituzionalak  ikusaraztea  eta  salatzea  ahalbidetzen  digu :  hezkuntza-sisteman

eta  osasun  sisteman ,  laguntzetarako  ir isgarritasunean ,  atzerritarrentzako

bulegoetan…

 

Sare  horiek  multiformeak  dira .  Izan  l itezke ,  adibidez ,  espazio  ez-mistoak ,  ziur

sentiaraziko  gaituztenak .  Eta  hortik  hainbat  eta  hainbat  gauza  egin  ditzakegu :

akonpainamendu  integralak  egin  ditzakegu  (psikosozialak ,  ekonomikoak ,

banakakoak  eta  taldekoak)  zaurgarritasun  handieneko  egoerei  eta  indarkeria

instituzionalari  aurre  egiteko .  Dibertsitatea  bizi ,  ospatu  eta  goza  dezakegu .

Elkarrekin  ahalduntze  kolektiboa  eraiki  dezakegu  eta  autodefentsa

feministarako  estrategiak  garatu .  Eta  osatzen  laguntzen  diguten  kontakizun

kolektiboak  ere  eraiki  ditzakegu .  Leku  abegikorrak  izan  behar  dute ,  bizi

izandakoa  kontatzeko  aukera  eskainiko  digutenak ,  epairik  gabeko  entzute  bat

ahalbidetuko  dutenak .  Gela  mugikor  propioak  ditugu  buruan :  batzuetan ,

emakumeen* gela  propioak ,  beste  batzuetan  LGBTIQ  edo  bolleren  edo/eta

transen  gelak ;  beste  batzuetan  emakume* edo  pertsona  arrazializatuenak .

Espazioak  moldagarriak  dira  eta  ez  dute  bazterkeria  oinarri ,  baizik  eta

kontakizunak  pizteko  eta  sareak  ehuntzeko  espazio  seguruaren  premia  baizik .

Sare  horien  bidez  besteekin  gu  bat  osatu  nahi  dugu ,  elkarrekiko  leku  eta  uneak

eta  intimitate- leku  eta  uneak  errespetatuz .

 

Ehuntzen  ditugun  sareek  ere  hainbat  maila  izan  dezakete :  norberaren  gelatik

auzokoen  eskailerara ,  kontua  da  garena  izateko  segurtasuna  sentitzea .  Familia-

indarkeriatik  irteteko  bestelako  elkarbizitza  eta  harreman  moduen

funtzionamendutik  lagunduko  gaituzten  profesionalak  gertu  edukitzeko

direktorio  feminista  bat  sortzera  (abokatuak ,  psikologiak ,  ginekologoak…).

 

Ikusarazi  egin  nahi  ditugu  halaber  (eta  ez  akritikoki  ospatu)  bertako  dinamikak

eta  barne  funtzionamendua  berrikusten  ahalegintzen  ari  diren  espazioak :

genero-dimentsioa  begiratzen  duten  emakumeen* eta  gizonen  espazio  mistoak ,

migrazio-estatusaren  eta  arrazializazioaren  pribilegioei  begiratzen  dieten

emakume* zuri  eta  arrazializatuen  espazio  feminista  mistoak…

 

Azkenik ,  gure  gorputzen  jabetza  berreskuratzearen  alde  egin  nahi  dugu ;  bizi

dugun  lurraldearen  kontzientzia  hartuta .  Gure  gorputzak  ezagutzeak ,  hau  da ,

bere  prozesu  biologikoak ,  bizitza-aldiak ,  plazera  ala  oinazea  eragiten  diena…

hori  guztia  ezagutzeak  abiapuntu  propioa  eskaintzen  digu  beste  batzuekin

elkartzean ,  kontakizunak  eraikitzeko ,  sareak  ehuntzeko ,  autodefentsarako  eta

lurraldea  justizia  feministaz  ereiteko .  Birjabetze  hori  medikalizaziotik  harago

doan  osatze  feministako  prozesua  da  guretzat .

 

Elkarrekin  egin  dugun  prozesua  kontakizun  kolektiboa  eraikitzeko  eta  laguntza-

sarea  ehuntzeko  ariketa  (mugatua)  izan  da .  Orain  irakurtzen  ari  zaretena ,  hein

batean ,  osatze-prozesu  kolektibo  horren  parte  bat  da .
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8. ETORKIZUN 
BATEN BILA:
BURUJABETZA FEMINISTA
 
 

 

 

Enpleguari  lehentasuna  kentzea ,  elikadura-burujabetza  feminista ,

indarkerietatik  askatzea  eta  zaintza  eskubide  kolektibo  bihurtzea .  Elkarrekin

ondo  bizitzeko ,  ezin  diogu  helburu  horietako  bakar  bati  ere  uko  egin .  Gure

desira-etorkizunak  hori  guztia ,  eta  gehiago ,  darama .  Honaino  elkarren  ondoan

iritsita ,  orain  zer? Partekatu  ditugun  lau  ardatz  horietatik  bidea  egiten  jarraitu

behar  dugu .  Behin  eta  berriz  agertzen  zaizkigun  arren ,  zehaztasunez  aztertu  ez

ditugun  beste  bide  batzuk  aztertu  behar  ditugu ;  denbora ,  esaterako .  Infartuzko

garaiak  bizi  ditugu ,  larrituta ,  itota ;  denbora  lapurtuak  bizi  ditugu ,  ezarriak  eta

galduak .  Zer  egin  dezakegu  eta  zer  ari  gara  egiten  denbora  jasangarriagoa

bizitzeko ,  gure  denboraren  burujabeago  izateko  eta  denbora  poztasunez

bizitzeko? Falta  zaigu  dibertsitatearen  bide  konplexuak  ibiltzea  emakumeen*

kolektibo  horretan ,  testu  honetan  aipatzen  ari  garen  “*”  bidezidorra :  ez  soilik

dibertsitatearekin  loturikoak ,  desberdintasunak  ere  bai ,  dibertsitatea  baino

gogorragoak  eta  kudeatzen  zailagoak  direlako  (berez  zaila  bada) ,  gure

erantzukizun  asimetrikoetatik  pribilegioei  eta  zapalkuntzei  aurre  egitera

behartzen  dutelako .  Oraindik  susmatu  ere  egiten  ez  ditugun  alderdietan

sartzea  geratuko  zaigu ,  zalantzarik  gabe .

 

Eta  falta  dugu  ere  talde  osoarentzat  txapel  bat  adostea .  Nola  deituko  genioke

xede  dugun  subertsio-etorkizun  hori? Ez  dugu  nahi  azkenean  kaiola  bihurtuko

zaigun  (edo  muga ,  barruan  nor  geratuko  den  eta  kanpoan  nor  geratuko  den

esateko)  ez  jarraibide- l iburu  bat  ez  helmuga  itxi  eta  zehaztu  bat .  Komunean

ditugun  nahiak  izendatu  nahi  ditugu ;  erabilgarri  egingo  zaizkigun  hitza  eduki

xede  dugun  gu  oso  hori  (besteekin  egina)  eraikitzeko .

 

Prozesu  honetan  horietako  bat  aztertzen  hasi  gara  eta ,  gure  ustez ,  indar  handia

eduki  dezake .  Burujabetza  feminista  Euskal  Herriko  mugimendu  feminista

autonomoak  –hain  zuzen ,  Bilgune  Feministako  kideek– zabalduriko

proposamena  da .  Nola  pentsa  dezakegu  hori  hemen  proposatu  dugun

guztiarekin  lotuta?

 

Egun  aurrean  dugun  egoerak  bizitzaren  behin-behinekotasuna  du

gehiengoarentzako  izateko  araubide .  Oso  modu  desberdinean  banatuta  egonik

ere ,  gaizki  bizitzeak  ohiko  bihurtu  zaizkigu  Gauza  Eskandalagarri  honen

normaltasunean .  Eta  normaltasun  hori  hedatu  egiten  da ,  eta  den-dena  hartzen

du  oso  azkar .  Behin-behinekotasuna  ziurgabetasuna  da ,  etorkizunari  (okerrago
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bizitzeari)  beldurra  eta  bizitza-proiektu  propioak  –bakarka  eta  kolektiboan– ezin

edukitzeari  beldurra .  

 

Horren  aurrean ,  burujabetza  feminista  aipatzea  bizitzea  merezi  duten  bizitzen

gaineko  erabakimena  izango  dugun  etorkizunaz  hitz  egitea  da ;  amets  egin ,

erabaki  eta  bizitza  eta  etorkizuneko  proiektuak  zehazteko  aukera  izango  dugun

etorkizuna .

 

Burujabetza  feminista  lurraldean ,  gorputzean  eta  lurrean  erroturiko

proposamena  da .  Gorputzarri  errotzen  zaio  ez  dugulako  etorkizuneko  arkadia

handirik  aipatzen ,  ez  askapen  makropozesurik  ere ,  non  pertsona  zehatzak

ezerezean  barreiatuko  diren .  Hemen  eta  oraingo  bizitzak  ditugu  hizpide ;

eguneroko  bizitzarako  iguripenak ;  gorputz  zaurgarrien  eguneroko  zaintza

abiapuntu  izango  duen  bizitza  zehatzetik  sortutako  proiektuak  eraikitzea .

Lurrean  errotzen  da ,  bizitza  ekomendekoa  delako :  ez  dago  bizitzarik  hutsean ,

lur  bizi  baten  parte  ez  bada .  Lurraldean  errotzen  da ,  Bilgune  Feministaren

proposamenetik ,  burujabetza  hau  euskaraz  mintzo  delako .  Galdera  zabaldu

nahi  dugu  hemen ,  ea  hainbat  hizkuntzatan  mintzo  daitekeen ,  eta/edo  euskara

hori  itzulia  eta  xuxurlatua  ere  izan  ote  daitekeen .

 

Proposamen  kolektiboa  da ,  ez  baita  zoriontasun  indibidualari  buruzko  galdera

neoliberala ,  ondo  bizitze  partekatuari  buruzko  galdera  baizik .  Bizitza

partikularrari  buruzko  erabakimenaren  aldeko  apustua  da ,  baina  bizitza

komunaren  baitan ,  edo  alderantziz :  bizitza  komunari  buruzko  erabakimenaren

erreibindikazioa ,  bizitza  propioari  buruzko  erabakiak  hartzeko  espazioa

eskainiko  diguna ,  askatasun  konprometitu  horretatik ;  zaintzarako  eskubide

kolektiboan  proposatzen  genuen  bezala .  Bizitzaren  aldeko  apustu  erabatekoa

da ,  kolektiboan  bizitza  gure  gain  hartzeko  apustua ,  ekomendekoa  eta  elkarren

mendekoa  dela  jakinda .  Ez  da  proposamen  miserabilista  hutsa ,  ez  eta  bizirik

ateratzeko  soilik ,  baina  hazten  ez  bazara ,  geratu  egiten  zara  dioen  mantra

hegemoniko  horretatik  ere  urrun  dago .  Ondo  bizitzearen  aldeko  apustua  da ,  eta

ez  hobeto  bizitzearen  aldekoa :  ez  beste  batzuek  baino  hobeto  ez  lehen  baino

hobeto .  Egunez  egun  berrasmatzen  den  ondo  bizitzea  da .  Gure  dibertsitatean

denek  planeta  bizi  batean  lekua  izango  dugun  duintasun  kolektiboko  atalase

berriak  ezartzeko  erabateko  apustua  da .

 

Burujabetza  feminista  probokazioa  eta  dena  gainazpikatzeko  deia  da :  egiturak ,

harremanak  eta  gure  burua  ulertzeko  modu  intimoa  ere .  Egitura  ekonomikoak

irauli  nahi  dira ,  kapitalaren  produkzio  bitartekoak  bizitza  komunerako

rreprodukzio  bitarteko  bihurtuz .  Eta  hori  erabat  lortzen  da  lau  ardatz  hauetan

agertuz  joan  diren  desmerkantil izazio  eta  kolektibizazio  proposamenekin :

pertsona  nagusientzako  egoitza  pribatuetatik  egoitza  publ  iko  edo  etxebizitza

partekatuetara ;  lur  metatutik  bizi  dutenek  landatutako  lurrera  eta  lantzen

dutenek  bizi  duten  lurrera ;  hipoteka  edo  estresaren  kontrako  tratamendua           

.
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ordaintzeko  soldata  lortzen  galdutako  bizitzatik  etxebizitza  okupatura  eta

denbora  askatura .  Eta  egitura  ekonomikoak  iraultzeak  lanak  birbanatzea  eta

haien  edukia  aldatzea  dakar :  bizitzari  eusteko  egin  nahi  dugu  lan ,  eta  ez

arriskuan  jartzeko ,  edo  goragoko  ustezko  helburu  baten  mesedetan  sakri-

f ikatzeko  ere ,  f inean ,  besteon  bizitzaren  gainean  erabakitzeko  boterea

duenaren  pribi  legioa  baita .

 

Egitura  politikoak  ere  azpikoz  gora  jarri  behar  ditugu  demokrazia  zuzena  eta

erabatekoa  lortzeko .  Demokrazia  honek  dena  zeharkatu  behar  du ,  hurbileko

espazioetatik  hasi  (etxeak  eta  sareak ,  adiskidetasun ,  elkar  zaintza  edo

indarkeriari  aurre  egiteko  laguntzakoak  izan) ,  eta  urrunekoetara ,  egitura

instituzionaletara  eta  arauzko  politikara ,  alegia ,  tartean  eraikitzen  ditugun

proiektu  kolektiboetatik  (autoenplegua ,  agroekologikoak…) pasatuz .  Hori  erabat

lotuta  dago  agroekofeminismoak  proposatzen  dituen  antolamendu-ereduak

berrikusteko  proposamenarekin ;  autoenplegurako  proiektu  kolektiboak  eta

haien  arteko  kooperazio-espazioak  ere  txertatzen  dituztenak .  Aldi  berean ,

demokratizazioaren  ideiaren  i ldoan ,  lanen  banaketa  okerraren  aurrean

etxeetako  matxinadak  aipa  ditzakegu .

 

Baina  egiturak  ezin  dira  eraldatu  gure  bizitzak  ulertzeko  darabilkigun  zentzuak

berreraiki  gabe .  Hortaz ,  hemen  salatu  izan  ditugun  dinamikak  aurkaratzen  ditu :

maitasunarengatik  edozer ,  errua ,  indibidualismoa ,  kontsumismoa ,

produktibismoa  eta  asfaltatua .

 

Burujabetza  feministak  bizitza  kolektiboa  blaitzen  duten  harreman

heteropatriarkal ,  arrazista  eta  klasistak  berrikustera  deitzen  gaitu .  Askotariko

subjektu  batengandik  eta  subjektu  batentzat  eginiko  apustua  da ,

desberdintasunez  zeharkatua  egonik  bere  pribilegio  eta  zapalkuntzei  aurrez

aurre  begiratzera  ausartzen  dena .  Eta  etorkizuna  eraikitzeko  ez  ezik  dagoeneko

badugun  burujabetza  aintzatesteko  apustua  ere  bada .  Horrek  esan  nahi  du

balioa  eman  behar  diogula  orain  eraikitzen  ari  garen  guztiari ,  ez-perfektuari ,

zalantzari  eta  inkoherentziari  ere  lekua  eginez ,  baina  ez  autokonplazientziazko

jarrera  batetik ,  erru  geldiarazlea  eta  santu  izateko  bokazioa  saihestuz  baizik .

Alde  batetik ,  gure  eragiteko  tarteaz  ardura  hartu  behar  dugula  esan  nahi  du ,

aldatu  nahi  dugun  sistemaren  eraikitzaile  era  bagarela  sentituz .

 

Gure  ustez ,  burujabetza  feminista  guztiz  doitzen  da  deriben  prozesu  kolektibo

honetatik  sortu  diren  proposamenekin .  Errotzea  aipatu  dugu ;  txikienetik

handienera  eta  buelta ,  espiralean  funtzionatzen  duen  moduan  egitura  politiko

eta  ekonomikoak  iraultzea ;  harremanak  eta  zentzuak  aldatzea .  Beraz ,  lau

ardatzak  zeharkatzen  dituzten  hiru  elementu  komunak  aipatu  ditugu .  Baina ,

horrez  gain ,  burujabetza  feministaren  apustuak  lotura  zuzenak  ditu  horietako

bakoitzarekin .  Gorago  adierazi  ditugunez  gain ,  beste  batzuk  ere  adieraz

ditzakegu .  Bizitzaren  gaineko  burujabetza  soilik  eduki  daiteke  indarkeriarik

gabeko  bizitzak  badira .  Burujabetza  lortzea  da  kontrol  eta  diziplinamendurako

mekanismoen  gisako  indarkeriez  l ibratzea . 52
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Gure  bizitzen  burujabe  soilik  izan  gaitezke  bizitza  horiek  ekomendekoak  direla

onartzen  badugu  eta ,  hortik  aurrera ,  lurrarekiko  gure  harremana  berreraikiko

dugu ,  elikadura-burujabetza  feministak  proposatzen  duen  bezala .  Bizitza

burujabea  elkar  zaintzan  oinarrituriko  harremanetan  sortutako  bizitza  da ;

zaintzarako  eskubide  kolektiboak  proposatzen  duen  bezala ,  ez  diolako

elkarmendekotasunari  erantzuten  esplotazioa  erabiliz .  Bizitza  burujabea  da

enpleguaren  ardatzaren  inguruan  biratzen  ez  dena ,  denbora  askatua  duena ,

beharrizanak  asetzeko  modu  kolektiboak  eta  ez  merkataritzakoak  erabiltzen

dituena ,  lanek  lurraldea-gorputza  zaintzen  dutenekoa .  sortutako  gogoetak  eta

hitzak  partekatu  ditugu .  Eztabaidaren  plazara  atera  ditugu ,  elkarrekin

bestelako  munduak  antolatzen  jarraitzeko ,  egiten  ari  garen  guztia  ospatzeko

eta  beste  kide  batzuek ,  beste  lurralde  batzuetan ,  prestatzen  ari  zareten

bestelako  mundu  horiekin  solastatzeko  bideak  zabaltzeko .

 

Burujabetza  feminista  izan  daiteke  gure  subertsio-etorkizun  feminista .  Eta

deribak  bide  horretan  ibiltzeko  modua  izan  daitezke .  Hemen ,  denon  artean  eta

gure  bizitza  konkretuetatik  sortutako  gogoetak  eta  hitzak  partekatu  ditugu .

Eztabaidaren  plazara  atera  ditugu ,  elkarrekin  bestelako  munduak  antolatzen

jarraitzeko ,  egiten  ari  garen  guztia  ospatzeko  eta  beste  kide  batzuek ,  beste

lurralde  batzuetan ,  prestatzen  ari  zareten  bestelako  mundu  horiekin

solastatzeko  bideak  zabaltzeko .
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