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Aurkezpena

Garapenerako Estrategia Positiboei buruzko IX. Jardunaldien ardatza uraren, lurraren eta 
ondasun naturalen alde antolatzen diren emakumeen zereginari buruzko hausnarketak eta 
ekintzak dira, emakumeen jabekuntza edo ahalduntzeari loturiko ikuspegi feminista batetik.

Jardunaldi horietan gaur egungo garapen-ereduaren ondorio sozialei eta ingurumenaren 
arlokoei buruz hausnartzeko eta aztertzeko espazioa eratuko dugu, ondorio horiek larriagoak 
dira-eta emakumeen tzat. Ondasun naturalak izatea eta kontrolatzea garrantzitsua dela 
azpimarratuko dugu, hori izatea giza eskubide oinarrizko eta funtsezkoa baita giza garapen 
jasangarria lortuko badugu. Era berean, uraren erabileraren gestioan, tokiko nekazari-
tza eta nekazaritza-sistema zenbait gara tzean, dibertsitateari eustean eta lurra zaintzean 
emakumeek duten funtsezko eginkizuna jarriko dugu agerian. Emakumeen erakunde batzuk 
garapen jasangarriaren eta bidezkoaren eredu berri baten alde egiten ari diren lana ere erakutsi 
nahi dugu, giza eskubideak errespetatuko dituen, ekonomiaren, izadiaren eta pertsonen 
arteko loturak berriro eraikiko dituen eta emakumeen osoko parte-hartzea bermatuko duen 
eredu berri baten alde, alegia, horrekin guztiarekin emakumeen ahalduntzeari (pertsonala 
eta taldekoa) lagunduz. Azkenik, nazioarteko lankide tzatik ondasun naturalen alde egiten 
ari diren lana aztertuko dugu jardunaldietan. Ikuspegi feministatik, lorpenak, erronkak, 
mehatxuak, oztopoak eta ikasitakoak identifikatuko ditugu.

Aurreko guztia kontuan hartuta, 2014ko Jardunaldien helburuak hauek dira:

1.  Ondasun naturalak izateko -ura eta lurra, esaterako- aukerarik ez izatearekin lotutako 
arazoek emakumeengan zer-nolako eragina duten hausnartzea.

2.  Bizimoduaren jasangarritasunaren kon tzeptuari balioa ematea, nagusi den eredua 
berraztertuz ikuspegi feminista eta ekologistatik.

3.  Emakumeen eta emakumeen erakundeen borrokarako eta erresistentziarako 
esperientziak erakustea, eta horiek euren ahalduntze-prozesuetan zer-nolako eragina 
duten aztertzea.

4.  Eremu horretako nazioarteko lankide tzaren erronkez eztabaidatzea.





Feminismoa eta ekologia 
mundu iraunkor baterako
Alicia H. Puleo*1

* Alicia H. Puleo Filosofian doktore da eta Valladolideko Unibertsitateko 
Filosofia Moral eta Politikoko irakasle titularra. Unibertsitate horretako 
Genero Azterketen Katedraren Kontseiluko partaidea da baita Madrilgo 
Unibertsitate Konplutentseko Ikerketa Feministen Institutuko Kontseilukoa 
ere. Hainbat libururen egile da, eta idatzitako azken liburua honakoa hau 
da: Ecofeminismo para otro mundo posible (Cátedra, 2011). 
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Krisialdi ekologikoko garaian bizi gara. Eguneroko bizitzan, ekologistek aspaldi iragarri zutena 
atzematen hasi gara: gaur egungo zibilizazio-ereduaren iraunkortasunik eza. Arazo izugarri 
larria da, eta hainbat arrazoi eta alderdi biltzen ditu: neurrigabeko kontsumismoa, indarreko 
sistema ekonomikoaren eragilea dena; globalizazio neoliberalak dakarren Iparraldearen eta 
Hegoaldearen arteko desoreka; etorkizuneko belaunaldien bizi-baldintzekiko axolagebekeria; 
munduko hazkunde demografiko etengabea; baliabideen erabilera desegokia; eta gaur 
egungo baliabide teknikoekin orain arte inoiz ikusi gabeko suntsipena sortzen duen kultura 
antropozentrikoa.

Ingurumenaren gaiak hainbat emakumeren interesa pizten du, eta, horren ondorioz, 
emakumeen kolektiboak jarduteko joera edo jarduteko gaitasun berezia izan dezakeelako 
ideia sortu da, nabaritzen hasia den krisi ekologikoaren aurrean. Val Plumwood Australiako 
ekofeministaren ustetan,1 emakumeen berezko ontasunean siniste hori “etxeko aingerua” 
estereotipo viktoriar zaharrera itzultzea litzateke, oraingoan “ekosistemaren aingeru” 
bihurtuta. Celia Amorós filosofoaren aburuz, berriz, zapalduen bizkarrean aparteko lana 
jartzea ekarriko luke horrek, arriskuan dagoen planeta salbatzeko lana alegia2. Emakumezko 
beste zenbait teorikok3, honako arrisku hau azpimarratu dute, arrazoi osoarekin azpimarratu 
ere: bulkada naturaltzat jotzen denez, ingurumenaren aldeko konpromisoa hartzen duten 
emakumeen jokabideari balio morala kenduko litzaioke. Dakigunez, tradizio filosofikoak 
bertutezkotzat jotzen du geneek markaturik ez, baizik eta, arrazoiak eta borondateak gidaturik, 
erabaki aske batetik eratortzen den jardun oro. “Berezko eginbeharren” etiketa saihesteko, 
beraz, zera argitu behar dugu, batetik, ingurumenarekiko kezka ez dela emakume guztien 
kontua, eta, bestetik, emakume askok batere samurtasunik eta enpatiarik ez dutela, nahiz eta 
dohain horiek emakumeen berezkotzat jo izan diren. Bestetik, emakumeak beren eskubideak 
baino garrantzitsuagoak diren kausa onen alde agertzearen ohiko manipulazioaren aurka, 
gogoratzekoa da hobe dela sexuen arteko berdintasun-errebindikazioak albo batera ez 
uztea, ekologia bereziki interesatzen bazaigu ere. 

Lerro hauetan, emakumeen kolektiboak ekologiaren pentsamenduari eta praxiari eginiko 
zenbait ekarpenen berri eman behar dut, ekarpen horiek sorrarazi dituzten baldintza material 
eta sinbolikoak azpimarratuz. Zehazkiago, honako gai hauek jorratuko ditut: zaintzaren etikaren 
eta bakearen eta ingurumen osasuntsuaren aldeko kezkaren arteko harremana; garapen-eredu 
ez-iraunkorraren kritika; eta betidanik emakumezkoen berezkotzat jo izan diren bertuteak 
unibertsalizatuz muturreko antropozentrismoa gainditzea helburu duen proposamena. Hori 
guztia azaltzeko, emakumeei ekologiaren subjektu aktiboen zeregina ematen dieten teoria 
ekofeminista nagusiak hartuko ditut oinarritzat. 

Zaintzaren etika eta hirugarren belaunaldiko giza 
eskubideak: bakea eta ingurumen osasuntsua 
Joan den mendeko laurogeiko hamarkadan, etikaren diziplina filosofikoan sakoneko eztabaida 
nabari zen haren genero-joeraren inguruan. Carol Gilligan eta beste zenbait pentsalari 

1 PLUMWOOD, Val.:Feminism and the Mastery of Nature, Roudledge, New York, 1993.

2 AMORÓS, C.: Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad, Cátedra, 
Madril, 1997, 396. orr.

3 FEMENÍAS, María Luisa; SPADARO, María Cristina: “¿Ecopasividad o ecofeminismo?”, in CAVANA, 
María Luisa; PULEO, Alicia; SEGURA, Cristina: Mujeres y Ecología. Historia, Pensamiento, Sociedad, 
Almudayna, Madril, 2004, 233-242. 
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hierarkizazio tradizionala kritikatzen hasi ziren; horren arabera, zaintzaren, enpatiaren eta 
gainerako mendekoen arreta moralaren oinarrizko modu txikiagoak ziren. Kohlbergen 
moralitate-mailen sailkapenak azpigarapen etikoaren mailan kokatzen zuen emakumeen 
kolektiboa; horri aurka eginez, Gilliganek gizon eta emakumeen jarrerei buruz eginiko lanak 
alde batzuk erakutsi zituen bi sexuen pentsamendu etikoan. Azterlan enpirikoak oinarritzat 
hartuta, In a Different Voice lanean, sexu bakoitzak dilema moralak argitzeko bere era zeukala 
bereizten ahalegindu zen. Moralaren definizioaz galdetuta, inkestaturiko emakumezko batek 
honako erantzun esanguratsu hau eman zuen: “Ikuspegi autokritiko baten parte da, zertan 
ematen dut denbora eta zertan ari naiz lanean? galdetzetik eratortzen da. Benetako grina 
batek, benetako ama-grina batek norbait zaintzera, nire ama zaintzera, haurrak zaintzera, 
mundua zaintzera, naramala iruditzen zait”4; mutil gazte batek, aldiz, honako hau erantzun 
zuen: “Morala preskripzioa da. Nire ustetan, justizia eta morala funtsezkoak dira helburu 
indibidual gehienak lortzeko pertsonen arteko ezinbesteko giroa, elkarreragina, sortzeko. 
Bila gabiltzan horren bilaketan beste inork eskurik ez hartzea lortu nahi badugu, joko horretan 
jokatu behar dugu”. Egileak planteatzen duen ez, bi pentsamendu moral bereizi behar dira, 
elkarren osagarri direnak. Gizonezkoek arauak erabiltzeko joera dute, baita arau horiek joko 
baten arautzat hartzeko joera ere, pertsona bakoitzaren ekintza-eremua berdintasunean eta 
askatasunean errespetatua izan dadin joko horretan jokatu beharra dagoela aintzat hartuta. 
Emakumeen arrazoibideek, aldiz, testuinguruaren bereizgarri zehatzekin zuten zerikusi 
handiagoa, eta emakumeak beren ingurune gizatiarra eta ez-gizatiarra zaintzeko arduradun 
sentitzen ziren. Tesi horrek eztabaida biziak sorrarazi zituen, eta horien oihartzuna ez da 
oraindik itzali. Horretaz aparte, tesia oso emankorra izan zela esan dezakegu, emakumeen 
praktika tradizional jakin batzuk ulertzeko eremu zabala ireki zuelako. Gaur egungo esparruan, 
praktika horiek forma berriak hartu dituzte. Eta ingurumen-kezka da forma horietako bat.

Epistemologia feministak lehenbailehen ekin zion munduaren ikuspegi zientifiko 
hegemonikoa aztertzeari, eta, horren haritik, ikuspegi hori emakumezko zenbait ikerlariren 
jarrerarekin alderatu zuen. Barbara Mc Clintockek, ikerlari horietako batek, enpatiaren 
bitartez, eta ez aztergaitik bereiziz, aurkikuntza genetiko garrantzitsuak lortu zituen, eta horri 
esker Fisiologia eta Medikuntza Nobel saria irabazi zuen. “Natura bortxatzea eta torturatzea, 
isilean gordetakoak aska ditzan” dioen pentsamoldea (Baconentzat, horrexek behar du 
zientziaren berezko tratamendua) kritika ugari jaso zituen, mundu ez-gizatiarrarekiko 
harremanen ikuspegi partziala, patriarkala eta okerra ematen duen aldetik. XX. mendearen 
amaieran, The Death of Nature5 lan klasikoan, Carolyn Merchantek adierazi zuen konplexu 
zientifiko-teknologikoaren ezarpenak mendetasunera eta suntsipenera daraman prozesua 
dela.  

Ekologia, feminismoa eta bakezaletasuna gizarte-mugimendu berrien kategoriaren barnean 
hartu dira, baliabideen banaketa orekatuagoa eskatu ez ezik, bestelako bizi-kalitatea 
planteatzen dutelako, eguneroko errealitatearen gaineko begirada berria dakartelako eta 
desberdintzat eta txikiagotzat izendatutakoari beste balio bat ematen diotelako. Ikuspegi 
berri horren arabera, zaintzaren praktikak gutxiestearen inguruan kontzientzia hartzea oso 
garrantzitsua da emakumeen eta ekologiaren arteko harremanetarako. 

Herrialde garatuetako emakume ugari ekologiaz kezkatzen hasi ziren, beren osasunaren 
eta hurkoenen —haurren, ahulenen, bereziki— osasunaren gaineko mehatxuez kontzientzia 
hartu zutenean. Emakumeen egoerari buruz eztabaidatzeko “feminismoaren bigarren 

4 GILLIGAN, C.: La moral y la teoría, , FCE, Mexiko, 1985, 163-164 (itzultzailea: J.J. Utrilla).

5 MERCHANT, Carolyn: The Death of Nature: Woman, Ecology, and the Scientific Revolution, Harper and 
Row, San Francisco, 1981.
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uhina” deiturikoan bildu ziren emakume anglosaxoien taldeek politikaren kontzeptua 
zabaldu zuten6. Hala, honako ondorio hau atera zuten; arazo pertsonalak ziruditenek 
osagai sozial argia zuten. Politika ez zen politikoek egiten zutena bakarrik. Gizarte osoan 
eragina zuten botere-harremanak —pertsona arteko eta eguneroko harremanak, osasuna, 
gaixotasuna eta norberaren gorputzarekiko harremana barne— izendatzeko hitz bihurtu 
zen. Bikote-harremanetan botere-harreman patriarkalak ote zeuden ikertzeko bikote-
harremanak aztertu zituzten emakume horiek zientziatik eta teknologiatik eratorritako 
zenbait arazok feminismoarekin zerikusia zutela planteatzen hasi ziren. Laborategi eta 
multinazional farmazeutikoen propagandaren botereaz jabeturik, mugimendu berria sortu 
zuten, emakumeen gorputzari aplikaturiko berrikuntza teknologiko bakoitzaren alde onak 
eta txarrak ozenki nabarmentzeko. Hala, ikuspegi ekofeminista sortu zen, zibilizazio 
industrialak emakumeen gorputzean eragiten dituen ondorioetarako mesfidantza osasuntsu 
bat garatzeko.

Aitzindari horiek, gaur egun aurrera jarraitzen duen lanean balio handiko lekukotzak 
utzi dizkiguten osasun-arloko profesionalek zein erabiltzaile soilek, “Nuestros cuerpos. 
Nuestras vidas” lana utzi digute, Bostongo Emakumeen Kolektiboaren ginekologia- eta 
osasun-eskuliburua7. Edizio guztietan, lan horrek tratamendu ginekologikoak jorratzen ditu 
mugimendu independente baten ikuspegi feminista batetik, hau da, edozein tratamendu edo 
sendagai besterik gabe eta modu fundamentalistan baztertu gabe (iraganeko arazoetarako 
itzulera absurdua litzateke), autonomiaz jardutea proposatzen du. Kontua da erabaki-
tarte bat edukitzea adituen iritziaren aurrean, iritzi horrek, batzuetan, goitik behera baina 
eraginpeko emakumeentzat beranduegi aldatzen dela aintzat hartuta. Menopausiarako 
Hormona Bidezko Ordezko Terapia, esaterako, klimaterioaren minak gainditzeko mirarizko 
formula zela aldarrikatu zuten laurogeita hamarreko hamarkadan; gaur egun, ordea, ez 
hartzea aholkatzen da, bigarren mailako ondorio arriskutsuak dituelako. Zenbait txosten 
independentek, hala nola Suediako gobernuak eta osasunean espezializaturiko talde 
feminista batzuek eginikoek, oso goiz ohartarazi zuten bularreko minbizia garatzeko 
arriskuaz, baina ofizialki onartu zenerako emakume askok urteak zeramatzaten Hormona 
bidezko Ordezko Tratamenduarekin. DDTrekin edo PVCarekin ere gauza bera gertatu 
zen. Eta bihar transgenikoak eta bestelako berrikuntzak izango dira, baldin eta arretazko 
printzipioa behar bezain zorrotz aplikatzen ez bazaie.

Gure gorputzak mugarik gabeko teknologizazioaren eta merkantilizazioaren mendean 
jartzen dituen zibilizazioaren testuinguruan, osasunarekiko kezka agenda feminista eta 
ekologikoaren ezinbesteko gaia da gaur egun, eta funtsezko elementua zibilizazioaren 
norabidearen azterketa kritikoa egin ahal izateko. Nuestros cuerpos nuestras vidas lanaren 
azken edizioek emakumeak ingurumena zaindu eta beren organismoari entzun diezaioten 
bultzatu nahi ditu, laneko edo etxeko ingurunean eraso kimikoei aurre egin behar dietenean. 
Halaber, arrazakeriaren, klasismoaren, Iparraldearen eta Hegoaldearen bereizketaren eta 
ingurumen-kutsaduraren arteko konexioa azpimarratzen dute. Bhopalgo holokaustoa edo 

6 PULEO, Alicia H.: “Lo personal es político: el surgimiento del feminismo radical”, in AMORÓS, Celia, DE 
MIGUEL, Ana (ed.), Historia de la teoría feminista. De la Ilustración a la globalización, 2. liburukia, aipaturiko 
edizioa, 35-67.

7  Eskuliburu hau gomendatzen dut emakumeen osasunari loturiko alderdi guztietarako oso baliagarria 
delako. Ingelesezko azken argitalpena 2011. urtekoa da (Our bodies our selves).  Jatorrizko edizioa hiru-
rogeita hamarreko hamarkadan sortu zen, eta, beraz, ondoren sortu diren arazo eta tratamenduak jaso 
gabe daude eta eskuliburuaren azken birmoldaketetan lantzen dira. Osasunari eta kutsadurari buruz, 
link honetan irakur daitezke azken edizioari buruzko zatiak: http://www.ourbodiesourselves.org/book/
chapter.asp?id=7
Sexu-osasunari buruz , honako link honetan: http://www.ourbodiesourselves.org/book/default.asp

http://www.ourbodiesourselves.org/book/chapter.asp?id=7
http://www.ourbodiesourselves.org/book/chapter.asp?id=7
http://www.ourbodiesourselves.org/book/default.asp
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AEBetako afroamerikar eta latinoen auzune pobreetan hondakin arriskutsuen zabortegiak 
kokatu izana, bizi garen gizarte kimikoaren arrisku-kargaren banaketa desberdinaren 
adierazgarri dira.

2002. urtean, Londresko Emakumeen Ingurumen Sareak informazio-kanpaina bat abiarazi 
zuen Interneten instituzioen pasibotasuna salatzeko, xenoestrogenoen bidezko ingurumen-
kutsaduraren ondorioz bereziki azken berrogeita hamar urteetan minbizi ginekologikoen 
kopuruak izan duen gorakada izugarriaren aurrean. Substantzia horiek, kimikoki 
estrogenoaren antzekoak direnez, disruptore endokrinoen antzera jarduten dute. Honako 
hauetan daude: nekazaritza ez-biologikoan erabilitako pestizida organokloratuetan; pentsu 
eta bazka kutsatuen bitartez animalia-produktuetara igarotzen diren errauskailu-dioxinetan; 
gure etxeetako altzari eta hormetako pintura eta bernizetan; gure bainugeletako garbiketa- 
eta lurrindegi-produktuetan; janarien plastikozko enbaseetan eta abar. 

Ingurumen osasuntsuaren aldeko kanpainetan, emakumeek gogora ekarri nahi dute 
medikuntzak, ingurumen-jakintza alde batera utzita, neurri handi batean, faktore genetikoak 
baino ez dituela kontuan hartzen, bularreko minbiziko kasuen % 10 bakarrik eragiten 
duten arren, eta gainera emakumeak errudun bihurtu ohi dituela, prebentzio gisa kirola 
ez egiteagatik. Ez da kontuan hartzen ekoizpen ekologikoko janaririk kontsumitzen ez 
dutenek berrogeita hamar pestizida klase irentsi ditzaketela egunean. Kutsadurak bi sexuei 
eragiten dien arren, substantzia toxikoak koipean hobeto finkatzen direnez, emakumeek 
kutsatzeko aukera handiagoak dituzte, beren gorputzak koipe-ehuneko handiagoa duelako 
eta ezegonkortasun hormonal handiagoa dutelako8. Arrazoi horrengatik, hipersentikortasun 
kimiko anizkoitzaren sindromeak (SHQM) —oro har, alergia gisa diagnostikatzen da— 
emakumeei eragiten die bereziki. Haurren kolektiboak ere aukera handiagoak dauzka 
ingurumen-arriskuen eraginpean egoteko, haurren organoak eta immunitate-sistema ez 
direlako behar bezala garatu. Gaur egun, amaren giza esneak parafina kloratuak ditu, baita 
sugar-atzeratzaile bromatuak ere. 

Ingurumen-arazoek ez dute mugarik bereizten, eta ez dira giza talde jakin batzuetara 
mugatzen, ez Iparraldean ez Hegoaldean. Nolanahi ere, eraginak desberdinak dira, gizarte-
klaseko desberdintasunen arabera. Goi-klaseko emakumeak janari eta gauza toxikoen 
kontsumoaren bidez kutsatzen dira bereziki. Behe-klasekoek, gainera, kutsadura-maila 
handiko inguruneetan bizi dira. Langileak, sarritan etorkinak edo gutxiengo etnikoetako kide 
direnak, substantzia izugarri kaltegarri ugarien eraginpean egoten dira fabrika eta laborantza-
soroetan, edo berotegien plastikozko infernuan. Desberdintasun modu berria da, egunero-
egunero ingurumenera pozoi berriak jaurtitzen dituen gizarte honen testuinguruan9. 

Azpimarratzekoa da, halaber, emakumeek beren gain hartu ohi dutela ingurumen-
hondamendien osteko arazoen zama osoa. Mendekoak (haurrak, zaharrak eta gaixoak) 
zaintzearen ardura hartzen dutenez, ingurumen-narriadurarekin batera emakumeen lanak 
hazi egiten dira. Chernobilen osteko gertaerek argi eta garbi utzi dutenez10, emakumeek 

8 Carme Valls-Llobet, “Contaminación ambiental y salud de las mujeres”, jardun ekofeministari buruzko 
monografikoan (Alicia H. Puleo, koord.), Revista Investigaciones Feministas, 1. liburukia, 2010, 149-
159. Online kontsulta daiteke eta PDFa deskargatu honako helbide honetan:
http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/INFE1010110149A 

9 Greenpeacek aditzera eman duenez, XX. mendeko berrogeiko hamarkadatik aurrera 100.000 substant-
zia desberdin erabili dira.

10 MIES, María: in MIES, María; SHIVA, Vandana: Ecofeminismo. Teoría crítica y perspectivas, Icaria, 
Bartzelona, 1997, 137-145 (itzultzaileak: Mireia Bofill, Eduardo Iriarte eta Marta Pérez Sánchez).

http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/INFE1010110149A
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gaixoak zaintzen dituzte, eta hamaika ahalegin egin behar izaten dituzte kutsatu gabeko 
janariak aurkitzeko. Eguneroko lanak, normalean gogorrak izaten direnak, biderkatu egiten 
dira. Alabaina, horrelako fenomenoak ez dira munduko egunkarien lehen orrialdean jasotzen.

Mundu anglosaxoian, ekofeminismoa osasunarekiko eta bakearekiko kezkatik sortu zen, 
borroka atomikoak mehatxatutako munduan. Lehen ekofeministetako batzuen ustetan, 
gizonak, berez, oldarkorrak ziren; emakumeak, aldiz, atseginagoak ziren eta ama-jokabideak 
zituzten, eta, beraz, natura eta izaki bizidun guztiak zaintzeko joera handiagoa zuten. Ikuspegi 
horren arabera, sexuak esentzietan bereizten ziren, pentsamendu patriarkal tradizionalak aldez 
aurretik baieztatua zuenez, kasu honetan balioespena alderantzizkoa bazen ere. Lehen teoria 
horietako biologizismoak kritika ugari jaso zituen, hartatik hezkuntzaren bitartez jokabide 
kaltegarriak aldatzea ezinezkoa zela ondoriozta zitekeelako, besteak beste. 

Ondoren, hasierako ikuspegi esentzialistatik urrunduz, emakumezko beste egile batzuek 
militarismoaren eta gizontasunaren eraikuntza patriarkal historikoan jarduten duen mistikaren 
arteko harremana aztertu dute. Mistika horren arabera, gizontasuna oldarkortasunari, 
ehizari eta guda-balentriei lotzen zaie. Sarritan hizpide hartu den feminitatearen mistikaren 
arabera, emakumeen bizi-hautaketarako aukerak estereotipoetara murrizten ziren. Nolanahi 
ere, maskulinotasunaren mistika11 ere aztertu eta kritikatu behar da, areago oraindik gaur 
egun, dagoen armamentuarekin, gizakien eta gainerako izaki bizidunen biziraupenerako oso 
arriskutsua dela aintzat hartzen badugu. Bizitza zaintzearen alde hamahiru urtez indarkeriarik 
gabeko borrokan aritu ondoren, feminista ingelesek Greenham Commoneko OTANen misil-
basea hustea lortu zuten. Horretarako, ortzadarraz koloreztatutako kanpamentuak antolatu 
zituzten, eta baserako sarrerak sinbolikoki itxi zituzten, gerra atomikoak mehatxatutako 
organikoa irudikatzen zuten sare batzuen bitartez. XX. mendean, emakumeek hainbat 
ekimen jarri dituzte abian indarkeria armatuaren aurka12.

Bakearen eta iraunkortasunaren alde borrokatu duten eta borrokatzen duten emakume 
ugarien artean, Petra Kelly, Alemaniako Berdeen kofundatzailea, ekarri behar dugu 
gogora13. Kellyren hitzetan: “Harreman argia eta sakona dago militarismoaren, ingurumen-
degradazioaren eta sexismoaren artean”14. Eta sexismoa nagusitu zen, halaber, Rachel 
Carlsoni eginiko kritiketan, kontzientzia ekologistaren sorkuntzarako funtsezkoa gertatu den 
Primavera silenciosa liburuan nekazaritzan pestizidak erruz erabiltzeak eragindako biozidioa 
salatzen ausartu zenean15.

11 MIEDZIAN, Myriam: “Chicos son, hombres serán. Cómo romper los lazos entre masculinidad y violen-
cia” in Cuadernos inacabados, horas y HORAS, 1995 (hitzaurrea: Marina Subirats; itzultzailea: Miguel 
Martínez).

12 Horri dagokionez, honako liburu hau ikus daiteke: MAGALLÓN, Carmen: Mujeres en pie de paz, Siglo 
XXI, Madril, 2006.

13 Bere pentsamendura hurbiltzen laguntzeko, “Petra Kelly: cuando el pacifismo es ecofeminista” izen-
buruko Angélica Velascoren artikulua online kontsulta daiteke (Ecopolítica 3. zk., 2010eko uztaila). 
http://www.ecopolitica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3Apetra-ke-
lly-cuando-el-pacifismo-es-ecofeminista&catid=25%3Aecofeminismo&Itemid=1

14 KELLY, Petra: Por un futuro alternativo, Paidós, Bartzelona, 1997, 29. orr.(itzultzaileak: Agustín López eta 
María Tabuyo).

15 GUERRA, María José: “¿Un vínculo privilegiado mujer-naturaleza? Rachel Carson y el tránsito de la 
sensibilidad naturalista a la conciencia ecológica”, in CAVANA, María Luisa; PULEO, Alicia; SEGURA, 
Cristina: Mujeres y Ecología. Historia, Pensamiento, Sociedad, Almudayna, Madril, 2004, 119-128. 

http://www.ecopolitica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3Apetra-kelly-cuando-el-pacifismo-es-ecofeminista&catid=25%3Aecofeminismo&Itemid=1
http://www.ecopolitica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3Apetra-kelly-cuando-el-pacifismo-es-ecofeminista&catid=25%3Aecofeminismo&Itemid=1
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Garapen ez-iraunkorra, Hegoaldeko emakumezko 
pentsalari eta aktibisten ikuspegitik 
“Hegoaldeko” herrialdeetan eginiko hainbat azterlanek erakutsi dutenez, teknologiarekiko 
konfiantza itsuan oinarritutako eta merkatuaren legeek bakarrik gidaturiko garapen moduak 
natura-ingurunearentzat kaltegarri gertatu dira, eta, hori ez ezik, pobreenen bizitzan ere eragin 
dute, eta, pobreenen artean, emakume eta haurren bizitzan batez ere. Lehen, herrixkaren 
ondoan aurkitzen zuten kozinatzeko behar zuten egurra. Gaur egun, ordea, kilometroak egin 
behar dituzte egurra aurkitzeko, basoak suntsitu egin dituztelako, munduko merkaturako labore 
bakarrak sartzeko, eta egur exotikoez altzariak eta bestelako gauzak fabrikatu eta Lehen Munduan 
saltzeko. Lehen, nekazaritza-ekoizpenaren zati bat zuten, seme-alabentzako jana lortzeko. Gaur 
egun, ordea, “modernizazioa” eta “arrazionalizazioa” direla-eta, dena merkaturatzen da. Hala, 
desnutrizioa sortzen da, genetikoki aldaturiko eta herrialde boteretsuenetako multinazionalek 
patentaturiko organismoei esker munduko gosearen konponbidea dutela aldarrikatzen dutenen 
eskutik sortu ere. Horri “katastrofe naturalak” erantsi behar zaizkio, deforestazioaren, klima-
aldaketaren, ibaiak desbideratzearen, arautu gabeko industria kutsagarrien ezarpenaren eta 
ingurumenari loturiko beste hainbat zentzugabekeriaren ondorioz etorri direnak. 

Modernizazioak, beraz, hainbat ondorio negatibo eragin ditu Hegoaldeko herrialdeetan, 
eta Vandana Shiva izan da hori salatu duen lehen emakumeetako bat. Indiako zientzialari 
eta filosofo horrek Nobel sari alternatiboa jaso du, eta globalizazio alternatiboaren aldeko 
nazioarteko mugimenduaren itzal handiko figura da gaur egun. Gaztetan, Chipko mugimenduan 
parte hartu zuen, eta, horren ondorioz, energia atomikoaren inguruan zeuzkan ideiak aldatu 
zitzaizkion. Fisika Nuklearrean tituluduna zen, baina hortik zetorkion teknologiazaletasuna 
alde batera utzi zuen. Bere liburuei esker, Shivak Chipko mundua ezagutarazi eta mundura 
zabaldu zuen. Himalaiako landetako emakumeek osatzen dute mugimendu hori, eta baso 
komunalak salbatu zituzten, sinbolismo handiko ekintza bateratu bati esker, Gandhiren 
indarkeriarik gabeko printzipioa oinarritzat hartuta. Zaintza-lana txandakatuz, mozketa 
galarazi egiten zuten, zuhaitzak besarkatuz Naturaren emakume-printzipioaren arabera, eta, 
horrela, senarrei aurre egiten zieten, aldez aurretik, lur komunalak merkataritza-ustiapenerako 
saltzea komeni zitzaielako ideia buruan sartu baitzieten. Emakume horiek bezala, Shivak, 
Indiako antzinako kosmologia ere oinarritzat hartuta, emakume-energia naturala dela 
aldarrikatu zuen, baita bere herriko emakumeen landa-jarduerak ingurumenarekiko 
erabateko harmonian daudela ere. Famatu egin zuen Abrazar la vida. Mujeres, economía y 
desarrollo liburuaren bigarren zatian, pentsalariak zera azpimarratzen du, baratza lantzean 
oinarrituriko iraupeneko ekonomian, emakumezko nekazariek landare-barietateen balio 
ekologikoaren berri dutela, mendebaldeko “adituen” begietan deuseztatu beharreko belar 
gaizto soilak diruditen arren. Eta, xumeki baina maisutasunez, “mendebaldeko” garapenaren 
nondik norakoen berri ematen digu: labore tradizionalen ordez, merkaturatu beharreko 
labore bakarrak ezartzen dira: nekazariei kredituak ematen dizkiete hazi manipulatuak eros 
ditzaten, eta hazi horiek zenbait pestizidaren beharra dute, hain zuzen ere haziak hornitzen 
dituzten enpresek salduriko pestiziden beharra. Hala mendetasuneko eta zorpetzeko gurpil 
zoro amaigabea sortzen da. Ureztatzeko ura hornitzeko obra faraonikoek eta tokiko floraren 
suntsiketak ekosistema aldatzea dakarte berekin, eta, horren ondorioz, “hondamendi 
naturalak” gertatzen dira, desertifikazio-prozesuetatik hasi eta uholdeetaraino. Cosecha 
robada lanean, berriz, honako hau erakusten digu: tokiko autohornikuntza-ekonomia 
batetik bizi zirenak deserroturik eta miseria gorrian amaitu dutela, Hirugarren Munduko 
hiri handietako txaboletan16. Mendebaldeak defendaturiko garapenak, Shivak “garapen 

16 SHIVA, Vandana: Cosecha robada. El secuestro del suministro mundial de alimentos, Paidós, Bartzelona, 
2003. 
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okerra” deitzen duenak, kultura-aniztasuna desagertzea eta bioaniztasunaren suntsidura 
dakartza berekin. Manifiesto para una Democracia de la Tierra17 lanean, garapen oker horren 
zorigaiztoko ondorioak indarkeriaren eta fundamentalismoen aurrerapenarekin uztartu 
egiten direla erakusten du, eta, konponbide gisa, lurraren baliabideen erabilera iraunkor, 
orekatu eta unibertsala proposatzen du. 

Ivone Gebara, Latinoamerikako ekofeminismo espiritualistaren eta sozialaren pentsalari 
ezagunenetako bat da18. Teologoa da, eta, bere taldekideekin batera, hego-konoko zenbait 
herrialdetan jarduten du. Conspirando aldizkaria da haien adierazpide nagusia19. Askapenaren 
Teologiaren kezka ekologista berrien ildo beretik, baina, ikuspegi feminista batetik, korronte 
horrekiko elkarrizketa kritikoan, Gebarak ekojustizia edo justizia ekologikoa aldarrikatzen du, 
herri indigenak babesteko, gaur egungo ingurumen-narriaduraren lehen biktimak eta biktima 
nagusiak diren aldetik. Ohartarazten duenez, biktimen artean emakumeak dira kaltetuenak, 
seme-alaben hazkuntzan betidanik izan dituzten erantzukizunak direla-eta. 

Latinoamerikan emakumeek ingurumenaren defentsan duten aktibismoa nabarmentzekoa 
da, hain zuzen ere, megameatzaritza eta transgenikoen monolaborantza kolonizazio 
extraktibistaren modu berri eta sakon bihurtu diren egungo garaian. Batzuk mugimendu 
indigena berrien buru dira, eta beren antzinako lurrak babestearen aldeko borrokan 
dihardute. Aurka egoteak ausardia handia eskatzen duen eta heriotza ekar dezakeen eremu 
batean, Dorothy Stang erlijiosoa ekarri nahi dut gogora, 2005ean, basoa eta lurrik gabekoak 
aberats eta zur-industrien aurka babesteagatik, Amazonasen tiroka erail zutena. 

Emakumeak nazioarteko Elikadura Subiranotasunaren mugimenduan oso aktiboak 
dira. Esparru horretan, Nyéléniko Adierazpena idatzi dute20 (Mali, 2007). Adierazpen hori 
erreferentziazko funtsezko dokumentutzat hartzen dut zapalkuntza patriarkal tradizionalaren 
aurrean emakumeek dituzten eskubideak aldarrikatzen dituelako eta aldi berean, kapitalismo 
neoliberal globalizatuaren aurrean (tokiko ekonomiak suntsitzen dituena, jendea menpean 
hartzen duena eta Natura pozoitzen duena) mundu iraunkor baten alde borrokatzen duelako.  

Afrikan, Wangari Maathai (1940-2011) emakumezko aktibista ekologista nabari da. 2004an 
Bakearen Nobel Saria jaso zuen, Kenyako Gerriko Berdearen (Green Belt) Mugimendua 
sortu eta koordinatzeagatik. Emakumeez osaturiko elkarte horrek hogei milioi zuhaitzetik 
gora landatu ditu Afrikako hamabi herrialdetan. Kenyako Emakumeen Kontseilu Nazionaleko 
presidentea izaki, desertifikazioari aurre egiteko zuhaitzak landatu beharra zegoela aldarrikatu 
zuen, eta, aldi berean, emakume pobreen eskura bitartekoak jarri beharraz ere ohartarazi zuen, 
bizitza hobetzeko aukera izan zezaten. Uztarketa trebe horren adibide gehiago dauzkagu. 
Senegalen, Dakarretik iparraldean, herrixketako gizonak aurka bazeuden ere, 1.500 emakumek 
baino gehiagok proiektu batean jardun zuten, eta, horri esker, desagertzeko bidean zegoen 
aintzira baten ekosistema berreskuratu zuten. Proiektuari, bertako jainkosa baten izena eman 

17 Gaztelaniazko edizioa eskuragarri dago, Paidós argitaletxearen eskutik, 2006.

18 Ivone Gebara, Teologia Ecofeminista. Ensaio para repensar o conhecimento e a religião, São Paulo, ed. 
Olho d’Água, 1997. Ingelesezko edizioak honako izenburu hau du: Longing for running waters (Fortress 
Press, Minneapolis) eta gaztelaniazkoak, honako hau: Intuiciones ecofeministas. Ensayo para repensar 
el conocimiento y la religión (Trotta, Madril, 2000).

19 Latinoamerikako ekofeminismoari eta espiritualtasunari dagokienez, ikus Conspirando aldizkaria-
ren sortzaileetako baten, Mary Judy Ress, honako azterlan hau: Ecofeminism in Latin America, Orbis 
Books, New York, 2006.

20 Interneten kontsulta daiteke.
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zioten: Ker Cupaam (Cupaam Ama Buruzagia)21. Garapenerako Nazio Batuen Programaren 
mikrokredituak baliatuz, mangladietan eginiko landaketak prozesua bihurtzea ahalbidetu 
zuen, eta, horri esker, gaur egun turismoko diru-sarreren iturria den parke naturala sortu 
zuten. Parte-hartzaileak ingurumenaren defendatzaile sutsu bihurtu dira, eta etorkizuneko 
belaunaldiekiko erantzukizuna da aipatzen dituzten arrazoietako bat.

Hegoaldeko landa-emakumeen kolektiboen borroka eta borroka horri buruz egin den 
teorizazioa nagusi izan dira NBEren Emakumeari buruzko azken Mundu Konferentzietan. 
Kutsadurak eta katastrofe naturalek bereziki emakumeen kolektiboari eragiten diotela 
onartuz, Beijingeko Ekintza Plataformak planteatu zuen emakumeek parte hartu behar zutela 
ingurumen-erabakiak hartzerakoan. Horren ildotik, egungo joera, oraindik guztiz zehaztu 
ez bada ere, genero-ikuspegia aplikatzean datza, garapen-programak diseinatzerakoan. 
Orain onartzen da gizarte tradizionaletako emakumeen baratzak lurraren aprobetxamendu 
iraunkorreko ereduak direla, errendimendu handiko landare bizikorren laborantzan oinarritzen 
direnak, eta, ongarri gisa, landare-hondarrak eta simaurra erabiltzen dutenak. Komunitatea 
eraginkortasunez elikatzen dute kutsadurarik eragin gabe; izan ere, naturan gertatzen den 
moduan, ”ziklo itxiak” osatzen dituzte eta dibertsitateari eusten diote. Esan dezakegu 
Agroekologia zientzia bihurtu aurreko garaiko teknika agroekologikoen eredua eskaintzen 
dutela. Iraunkortasunaren planteamendu berri horren teoria emakumezko zenbait egileren 
(Vandana Shiva edo Bina Agarwal, esaterako) ekarpenen arabera eratu da. Horren arabera, 
emakumeek ingurune naturala ezagutzen dutela eta hartan jarduten dutela onartzen da, 
baita garapen iraunkorraren kudeatzaile bikainak direla ere. 

Korporazio multinazionalekin zerikusirik ez duten azterlanei esker badakigu teknika 
agroekologikoen bidez mundu osoko biztanleak elikatzea lor daitekeela, agrotoxikoek 
eragiten duten pozoitze kronikoa eta industria agrokimikoekiko mendekotasun ekonomikoa 
(gero eta handiagoa) saihestuz. Hori jakiteak elikagai-ekoizpenaren iraultza eragin behar 
du. Hori da Elikadura Subiranotasunaren helburua. Ikuspegi ekofeministatik, iraunkortasuna 
emakumeen ahalduntzearekin uztartzeak ez dakar soilik herrialde pobretuetako emakumeei 
zuzendutako programak sortzea, baita mundu osoko emakumeen ekimen ekologikoen 
alde egitea, ekoizpen-, banaketa- eta kontsumo-sare solidarioak sortzea eta emakumeen 
parte-hartzea sustatzea benetan garbitzat har daitezkeen teknologiei esker sortutako 
enpleguetan eta proiektu ekologikoetako erabakiak hartzeko prozesuetan. Lehenago edo 
geroago, gizartearen bihurketa ekologikoa gertatu beharko da. Emakumeen kolektiboa 
berdintasunean erabat integratzeko aukera izatea da lortu beharrekoa.

Muturreko antropozentrismoaz haratago
Teknologiaren boterea izugarria den garai honetan, etika ekologikoak ohartarazi du gizateriaren 
aurka doan honako aurreiritzi honen inguruan: dena gizakiaren mendean dago, haren apetarik 
ñimiñoenak asetzeko bada ere. Muturreko antropozentrismoaren arabera, gizakiak dira 
duintasun morala duten izaki bizidun bakarrak. Gainerako izaki bizidun guztiak, homo sapiensari 
estuen loturik daudenak ere, gizakientzako bitarteko soiltzat jotzen dira. Ekofeminismoaren 
alorretik uste dugu ikuspegi hori herentzia patriarkaletik datorrela. Gaur egun, emakumeak 
hitz-eskubidea izaten hasi gara eta, beraz, planetarentzat eta gizakiarentzat kaltegarria den 
ikusmolde nartzisista hori aztertzeko unea da. 

21 “Addressing desertification and land degradation”. The activities of the European Community in the context 
of the United Nations Convention to Combat Desertification. European Commission. September 2000.
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XX. mendean, emakumeak soldatapeko lanaren mundura, kulturaren eta politikaren esferara 
—publikoaren mundura, azken batean—, bildu gara. Oraindik ere oso zaila da erabaki-
lanpostuetara iristea, eta prozesua motela da, baina argi dago gauzak aldatu direla. Orain 
berrogeita hamar urte inguru, etxekoaren mundua emakumeen eremu bakartzat jotzen 
zen bereziki. Horren adierazgarri: “emakume publikoa” eta “gizon publikoa” esamoldeen 
esanahia guztiz desberdina zen. 

Publikoaren eremuan sartu izanak, halaber, indarreko kultura berraztertu eta kritikatzeko 
aukera ematen du, denbora luzean emakumeak baztertuta egon direla aintzat hartuta. 
Logikoa denez, berdintasun-errebindikazioen zikloaren ostean, lehen unibertsaltzat eta 
neutrotzat jotzen zenaren genero-azpitestua aurkitzeko eta kritikatzeko unea dator22. 
Androzentrismoa edo kulturaren joera patriarkala da historia horren emaitza logikoa. 
Pentsamendu androzentrikotik, emakumezkoen berezkotzat jotako jarduera guztiak gutxietsi 
dira, baita emakumeek mundua ulertzeko eta sentitzeko dituzten jarduera eta modu guztiak 
ere. Filosofiaren kontzeptualizazioaren arabera, “emakumea” Natura eta sexualitatea da23. 
Gainera, mendebaldeko pentsamoldeak munduaren pertzepzio “harroputza” orokortu 
du,24 eta, horren arabera, Natura lehengai hutsa da25, maila txikikoa, eta errukirik gabeko 
arrazoimenak menderatzeko eta ustiatzeko bakarrik sortua26. 

Horregatik guztiagatik, ekofeminismoa “etikaren zaintzaz” arduratu da bereziki, eta zenbait 
teorikok, hala nola Gilliganek, aztertu egin dute. Azpimarratu dutenez, biziraupenarekin eta 
bizitzari eustearekin zerikusia duten zeregin guztiak (etxekoetatik hasita) bidegabe gutxietsi 
dira27, Naturari estatus txikiagoa esleitu zaiolako.

Berriz ere azpimarratu nahi dut horrek ez duela esan nahi emakume orok zaintzaren etikari 
jarraitzen dionik ezta emakume oro “ekosistemaren aingerua” denik ere. Pertsona guztiak 
oso desberdinak gara. Kontzientzia ekologikoa sorraraz dezaketen elementuak askotarikoak 
dira, eta ezin daitezke sexu baten kidetasunera mugatu. Alabaina, badira generoko estiloak, 
azpikulturak, estatistiketan jasota daudenak. Hemen azaldu ezin ditudan arrazoiengatik 
(azalpen osorako leku gutxi daukadalako), Ecofeminismo para otro mundo posible lanean 
diot hainbat emakumek animaliekiko agertzen duten maitasuna agindu patriarkalen aurkako 
matxinada isila dela. Datu enpirikoek aditzera ematen dutenez, emakumeak dira munduko 
mugimendu ekologisten funtsezko oinarriak, eta, hori ez ezik, animalien babeserako taldeen 
ordaindu gabeko lanesku ia osoa osatzen dute, jarduera eskuzabal hori, sarri, emakumeen 
apetatzat eta ahuleziatzat jo izan den arren. Errukiak gidaturik, hiri txiki eta handietako kale-
bazterretan abandonaturiko animaliak elikatzen ikusten ditugun emakume ugarien —zahar-
zaharrak, batzuetan— irmotasuna ere kontuan hartzekoa da, eta aurreko datuei erantsi behar 

22 AMORÓS, Celia: La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para las luchas de las mujeres, 
Cátedra, Madril, 2005, 44. orr.

23 PULEO, Alicia: Dialéctica de la sexualidad. Género y sexo en la Filosofía Contemporánea, Cátedra, 
Madril, 1992.

24 Warren, Karen: op.cit.

25 SHIVA, Vandana: “Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo” in Cuadernos inacabados 18, horas y 
HORAS, Madril, 1995 (itzulpena: Montevideoko (Uruguai) Instituto del Tercer Mundo).

26 PLUMWOOD, Val: op.cit.; ikus, orobat, egile beraren honako lan hau: Environmental Culture. The ecolo-
gical crisis of reason, Routledge, 2002.  

27 MELLOR, Mary: Feminism and Ecology, Polity Press, Cambridge, New York University Press, 1997. 
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zaie. Marta I. Gonzálezek azpimarratu duenez28, zenbait primatologo Naturaren behaketa 
zientifikoan nabarmendu dira, hain zuzen ere izaki bizidun ez-gizatiarrekin enpatizatzen asmatu 
dutelako, eta, hartara, izaki horiek hobeto ezagutzeko aukera izan dutelako, aldez aurreko 
ikasketa eskematiko murriztaileak alde batera utzita. Besteak beste, Diane Fossey, gorilak 
babesten ahalegintzeagatik erail zutena, edo zori handiagoko Biruté Galdikas, Indonesiako 
orangutanak aztertu zituena, eta Jane Goodall, Asturiasko Printze saria irabazi duena eta 
txinpantzeen gizarteei buruzko jakintza irauli zuena, aipatzen ditu Gonzálezek horren harira. 
Louis Leackey antropologoak ikerketa aurrera eramateko aukeratu zituen, emakumeei 
betidanik esleitu zaizkien zaintzako eta arretaz entzuteko jarrerak kontuan hartuta.

Egungo krisi ekologikoak behartuta, munduaz dugun ikusmoldea berriz ere planteatu 
behar dugu, Naturari esleituriko balioaz, bizitza zaintzeko jarduerez eta ez-gizatiarrak 
diren bizidunekiko sentimendu enpatikoez hausnarketa eginez29. Horrek ahalbidetuko du 
emakumeek kultura berri baten eraikuntzan parte hartzeko beste aukera bat edukitzea.

Ideia kartesiarraren arabera, animalia makina bat baino ez da, mina sentitzeko gauza ere ez 
dena, baina XVII. eta XVIII. mendeetako emakume ilustratuek biziki arbuiatu zuten iritzi hori. 
Eztabaida gogorra izan zen benetan, eta Descartesen jarraitzaileetako batek burla eta guzti 
egin zien lan batean; esan zuenez, emakumeek, beren maskoten etengabeko miresmenak 
eragiten zien plazerraren ondorioz, maskota horiei ez zituzten dohainak leporatzen zizkieten. 
Ordurako hainbat sufragista (Mary Wollstonecraft, Susan B. Anthony, Elizabeth Cady 
Stanton, Lucy Stone, Charlotte Perkins Gilman eta beste hainbat) altxatuak ziren animalia 
ez-gizatiarrei egunero eragindako indarkeria eta mendetasuna salatzeko. Emakumeen botoa 
errebindikatzearekin batera, esklabotzaren aurka, eta haurrak babestearen, begetarianismoaren 
eta animalien protekzionismoaren alde borrokatzen ziren. Caroline Earle Whitek, esaterako, 
American Antivivisection Society elkartea fundatu zuen 1883, urtean30. Aitzindari horietako 
batzuek azpimarratu zutenez, zientziak laborategiko animaliei ematen zien tratua eta emakume 
guztien aurkako indarkeria maila berean jar zitezkeen. XX. mendearen amaieran, gai horiek 
berriz ere azaleratu ziren, eta itzulera horretan zenbait alderdi berezi daitezke. Zientziaren profil 
androzentrikoari buruz eztabaidatu da, eta zenbait azterlan egin dira, pestizidek laborategiko 
animaliei eragiten dieten erradiazioaren edo toxikotasunaren eraginen esperimentazioaren 
eta bereziki emakume eta haurrei eragiten dien ondorengo ingurumen-kutsaduraren arteko 
konexioa zehazteko. Ehiza, abeltzaintza intentsiboaren infernua eta animaliekiko errukia31 
saiakera zoragarrien iturburu izan dira. Orobat, hainbat azterketa psikologiko interesgarri 
egin dira, aisia-jarduera askotan ageri den animalien aurkako indarkeriaren eta gizon-
nortasunaren sorkuntzak amari eta emakumeei loturiko alderdiak ezabatzea eskatzen duelako 
ikuspegiaren arteko harremana ikertzeko. Kirol-ehiza, naturara animalia eta emakume gisa 
itzultzeko irrikak eragindako antsietatea baretzeko erritutzat jo izan da, haurrak, gizon 
bihurtzeko, horri uko egin diola aintzat hartuta32. Frogatu da, halaber, emakumeei tratu 
txarrak eragin ohi dizkietenek etxeko animalien aurkako indarkeria ere erabiltzen dutela 

28 GONZÁLEZ, Marta I.: “Creer para ver: Primates, homínidos y mujeres”, in VV.AA., Mujeres pioneras, 
Colección La Historia no contada, Editora Municipal, Albaceteko Udala, 11-23.

29 Horri dagokionez, honako hau irakurri behar da, eiznbestean: GOODALL, Jane; BEKOFF, Marc: Los diez 
mandamientos para compartir el planeta con los animales que amamos, Paidós, Bartzelona, 2003.

30 Historiaren azterketa zehatza egiteko, ikus: BEERS, Diane: For the Prevention of Cruelty. The History 
and Legacy of Animal Rights Activism in the United Status, Swalow Press/Ohio University Press, 2006.

31 GRUEN, Lori:“Los animales”, in SINGER, Peter: Compendio de Etica, Alianza, Madril, 1995, 469-482.

32 KHEEL, Marti: “Licence to Kill: An Ecofeminist Critique of Hunters’s Discourse”, in ADAMS, Carol & 
DONOVAN, Josephine (ed), Animals & Women. Feminist Theoretical Explorations, Durham and London: 
Duke University Press, 1995, 85-125.
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bikotekideak kontrolatzeko estrategia gisa, min emateko, beldurrarazteko, behartzeko 
eta emozio-laguntzarik gabe uzteko alegia33. Marthi Keel teoriko ekofeminista Feminist for 
Animals Rights jadanik desagertutako taldearen fundatzaileetako bat izan zen. Ziberaktibismo 
ekologistan eta animalistan dihardu talde horrek, baita hezkuntzako, arte-sorkuntzako eta 
laguntzako beste zenbait jardueratan ere. Laguntza-zereginen barnean, genero-indarkeriaren 
biktima diren emakumeei laguntza eskaintzen diete, haien etxeko animalien ardura hartuz 
etxetik eta bikotekidearengandik urrundu behar dutenean.  

Orobat, literatura-kritikak animaliak narratiban nola aurkezten diren ikertu du, eta, horren 
haritik, gaur egungo emakumezko zenbait idazleren sakoneko eraldaketen berri eman du34. 
Horren ildotik, Coletteren lana ekarri nahi nuke gogora, aitzindaria delako, baita Marguerite 
Yourcenarek, Animaliaren Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren idazkuntzan esku 
hartzerakoan, animalien izaerari eginiko eskaintza ere (1978an, Animaliaren Eskubideen 
Nazioarteko Ligak deklarazio hori aldarrikatu zuen, eta, jarraian, UNESCOk eta NBEk onartu 
zuten).

Gaur egungo korronte ekofeminista gehienetan, animalia ez-gizatiarrekiko dugun ikuspegia 
aldatzeko, eta, gutxienez, haien egoera hobetzeko, gogoa nabari da. Eta hori honako hiru 
arrazoi osagarri hauengatik: jasaten dituzten sufrimendu ugariak egiaztatu eta gaitzesten dira 
(industria-granjen egundoko infernua, bereziki: animaliei mugitzeko aukera ukatu egiten zaie, 
baita edozein portaera-adierazpide ere, merkaturatzeko ahalik eta haragi gehien ekoizteko 
helburua ez badute); gizakien bizi-kalitatearen ikuspegi berria bilatzea planteatzen da, beste 
izaki bizidunekiko dauzkagun enpatia-ahalmenak loratzea barne; eta granjako animaliei 
ematen zaien tratua Hirugarren Munduko herrialdeen garapen neoliberalaren aurkako 
borrokarekin uztartzen da. Azken helburu horri begira, Vandana Shivak “behi sakratuak” eta 
“behi eroak” alderatzen ditu, eta metafora hori baliatzen du zibilizazio ekologikoa, eta makina 
eta izaki bizidunak bereizten ez dituen zibilizazio industriala aurrez aurre jartzeko. Salatzen 
duenez, haragian oinarritutako dieta aurrera egiten ari da tokiko tradizio begetarianoa 
ordeztuz, eta, gainera, nekazaritza- eta abeltzaintza-praktika tradizionalak baztertzen ari dira, 
zabor-janaren multinazionalentzako ekoizpena bultzatzeko. Salaketa horren harira honako 
hau dio: “Behia ez da esnea edo haragia fabrikatzeko makina bakarrik, industriak hala balitz 
bezala tratatzen badu ere. (...) Behiei eta beste edozein animaliari subjektuak direla ukatzea, 
lehengai soiltzat tratatzea, patriarkatu kapitalistaren ikuspegiarekin bat egitea da”35. 

Emakumezko zenbait teologo kristauren ustetan (Rosemary Radford Ruether edo Ivone 
Gebara, esaterako), antropozentrismoa (mundu ez-gizatiarrari duintasun moral oro ukatzen 
dion ikuspegia) gainditzeko, Naturatik bereizitako Jainkoaren irudi patriarkala baztertu 
behar da, eta, horren ordez, Naturara bilduriko Jainkoaren ikuspegia sortu behar da, horrek 
errukia, enpatia eta errespetua zabaltzea ahalbidetuko duelako, ez soilik gizakientzat, baita 
gainerako izaki bizidunentzat eta Kreazioaren gainerakoentzat ere, jainkotasunaren parte 
diren aldetik. Ikuspegi barne-hartzaile hori lortzeko, Espiritua/materia, arima/gorputza 

33 Ikus kriminologian espezializaturiko Nuria Querol i Viñas biologoak eginiko “El enemigo en casa” lana 
honako helbide honetan: http://www.gevha.com/ (aldez aurretik doan erregistratuta irakur daiteke) eta 
ADAMS, Carol: “Woman-Battering and Harm to Animals”, in ADAMS, Carol & DONOVAN, Josephine 
(ed), op.cit., 55-84.

34 Ikus Scholtmeijer, Marian, “The Power of Otherness: Animals in Women’s Fiction”, in Adams, Carol & 
Donovan, Josephine (ed), op.cit., 231-262. Ikus halaber: Desblache, Lucile, “Signes du temps: animaux 
et visions du passé dans la fiction contemporaine”, in Lucile Desblache (ed.) Ecrire l’animal aujourd’hui, 
Presses Universitaires Blaise Pascal, 2006, 269-279.

35 SHIVA, V.: Cosecha robada. El secuestro del suministro mundial de alimentos, Paidós, Bartzelona, 2003, 
95. orr.  

http://www.gevha.com/


Garapenerako Estrategia Positiboei buruzko. IX. Jardunaldiak. Ondasun naturalen erabilera...

20

aurkakotasun hierarkizatua alde batera utzi behar da, mendetan misoginiaren, emakumeak 
deabrutzearen eta bizitza ez-gizatiarra gutxiestearen euskarria izan dela aintzat hartuta. 
Ikuspegi ez-teologiko batetik begiratuta, halaber, Kultura/Natura eta adimena/gorputza 
korrelatu laikoak ere gainditu beharko lirateke.

Beste nonbait adierazi dudanez, iraunkortasunerako benetako hezkuntza ezin da baliabide 
naturalak hobeto kudeatzera mugatu. Argi dago kudeaketa hobetzea ezinbestekoa 
dela, baina ez nahikoa, gizateriaren indar teologikoaren gorakadak eta horrek Lurrean 
eragiten duen presioak kultura-aldaketa itzela eskatzen dutela kontuan hartzen badugu. 
Sentimenduzko hezkuntza ekologikoa ahalbidetu behar dugu, iraunkortasunerako praktika 
onen emozio-oinarriak ezartzeko. Zaintzaren balioak gutxietsi eta etxekoaren emakume-
esferan zokoratzen badira, gizateria gerren eta garapen ez-iraunkorraren gurpil zoro 
suizidara kondenatua egongo da, ezinbestean. Gure zibilizazioak muturrera eraman duen 
dualismoa aztertu behar da eta zalantzan jarri, neurri batean genero-gakoen ondorio den 
eta sexuen arteko desberdintasuna eta egungo krisi ekologikoa irautea ahalbidetzen duen 
azpitestua den aldetik.

Natura/kultura, emakumea/gizona, animalia/gizakia, sentimendua/arrazoia, materia/
espiritua, gorputza/arima aurkakotasunei buruzko azterketa ekofeministek salatzen 
dutenez, indarreko hierarkizazioaren arabera emakumeak, emakumeen zereginak, animalia 
ez-gizatiarrak, sentimenduak, gorputza eta Natura gisa izendaturiko oro gutxietsita daude 
gizonezkoen berezkotzat eta “naturaletik” guztiz apartekotzat jotako arrazoimenaren eta 
kulturaren aurrean. 

Gakoa ez da emakumeak planetaren salbatzaile bakarrak izatea. Gizonek nahiz emakumeek 
Kulturagile eta arriskuan dagoen eta zaintza-premia duen Naturaren osagai gisa ikusi behar 
dugu gure burua36. Horretarako, gizakion kanonean barne hartu behar ditugu baliogabetutako 
jokabide eta balioak (orain arte “berez femeninotzat hartu ditugunak”). Horrela, aurrera egingo 
dugu kultura berri bat sortzeko bidean, justizia-nahiak gidaturik, guztiz desagertzear dagoen 
mundu natural zoragarri bateranzko errukizko borondateari jarraiki. Lerro hauek amaitzeko 
nire eskerrik beroena helarazi nahi nieke gizakiok egun dugun erronka horretarako —apalago, 
zentzudunago eta enpatikoago bihurtzea, guztion etxe mehatxatua babesteko— hainbat 
modutan (beren pentsamenduaren edo eguneroko bizitzaren bidez) ikuspegi berriak eskaini 
dituzten emakume guztiei, sarritan ahanzturan zokoratuta egon direnei.

36 Puleo, A., Ecofeminismo para otro mundo posible, Cátedra, Feminismos bilduma, Madril, 2011.
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Sarrera
Ez dirudi gizateria krisi sakon bat jasaten ari dela zalantzan jartzen duen inor dagoenik une 
honetan. Aktibismotik edo hausnarketa akademikotik urrun dauden guneetan ere ideia bat 
nagusitzen ari da, hots, krisi ekonomikoaren azpitik arazo estruktural bat dagoela, gizakiaren 
bizitzaren dimentsio askotan eragina duena eta zibilizazioaren benetako krisia dakarrena 
(Fernández Buey 2009). 

Zerbitzu publikoen murrizketa, langabezia orokorra, biztanleen zati handi baten 
kalteberatasunaren igoera, aldaketa klimatikoaren eta petrolioaren gailurraren eraginak, 
lurraren bioahalmena gainditzea, agerraldi faxisten igoera… Gero eta pertsona gehiago 
dira jakitun bide alternatiboak bilatu beharra dagoela, pertsona gehienek bizitza ona izatea 
eragozten duen gizarte-deskonposizio hau eteteko.

Krisi zibilizatzaile honen adierazpen guztiak elkarlotuta daude, eta gure zibilizazioaren eta 
gizarte gisa bizitzea ahalbidetzen digunaren arteko gatazka sistemiko baterantz jotzen dute. 
Gure gizarteetan pertsonak elkarren artean eta naturarekin erlazionatzeko modua erabat 
kontraesanean dago sistema bizien eta gizartearen beraren antolaketarekin. Ekologiaren, 
gizartearen eta gizakien narriadura sakoneko egoera batean gaude.

Beste eredu bateranzko trantsizioa lortzeko, gure kultura-eredua oinarritzen duten eta 
errealitateari hura distortsionatzen duten lente batzuekin begiratzera behartzen duten 
hainbat piezari buelta ematea ezinbestekoa da. 

Ekofeminismoa, munduari beste leku batetik begiratzea
Ikuspegi ekofeministak, egungo kontraesanak berriro pentsatzeko, nagusitzen diren 
imajinaroak itzultzeko eta naturarekin erlazionatzeko modu berriak proposatzeko gure ustez 
beharrezkoak diren gakoak ematen ditu. 

70eko hamarkadan sortua, ekologismoaren eta feminismoaren arteko elkartzeak eta sinergiak 
ikertzen dituen pentsamendu-korronte bat eta gizarte-mugimendu bat da ekofeminismoa. 
Elkarrizketa hori abiapuntutzat hartuz, bi mugimenduen aberastasun kontzeptuala eta 
politikoa konpartitu eta indartu nahi ditu, eta horrela, bakoitzak bere aldetik egiten duen 
arazoen azterketa sakonagoa, konplexuagoa eta argiagoa da (Puleo 2011). Pertsonen 
arteko eta naturarekiko harremanen problematika aztertzen du oso ikuspegi desberdinetatik. 
Horregatik, beharbada hobe da ekofeminismoei buruz hitz egitea. 

Ekofeminismo guztiek egungo eredu sozial, ekonomiko eta kulturalaren gaineko begirada 
kritikoa garatzen dute eta egungo errealitatearen eta politikaren gaineko beste begirada 
bat proposatzen dute, pentsamendu hegemonikoak txikiagotzat jo dituen eta, gizakiaren 
existentziarako erabat funtsezkoak izan arren, ikusezin bihurtu dituen elementu, praktika eta 
subjektuak ikusgarri bihurtuz eta horiei balioa emanez.

Ikuspuntu filosofiko eta antropologikotik, ekofeminismoak espezie gisa gure burua hobeto 
errekonozitu, kokatu eta ulertzeko aukera ematen digu, mendebaldeko gizarteak Naturaren 
eta Kulturaren artean, edo arrazoiaren eta gorputzaren artean, ezarri duen zatiketa 
zorrotzaren arrazoiak eta eraginak ulertzea ahalbidetzen du; gizakiek errealitatea osotasunak 
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barne hartzen ez dituen ikuspegi murriztaile batetik interpretatzerakoan beren gain hartzen 
dituzten arriskuak ikustea ahalbidetzen du, konplexutasuna sinplifikatzen du eta loturek eta 
harremanek gizakientzat duten funtsezko garrantzia ikusezin bihurtzen du.

Joera esentzialista duten hainbat ekofeminismotatik eratorri diren ekarpen, azterketa eta 
borroka sozialetako askori, batez ere beste kosmoikuspegi batzuetako emakumeenei, 
baliorik kendu gabe, testu hau ekofeminismo konstruktibista batean kokatzen da, eta 
begirada hori izango dugu oinarri hausnarketa eta proposamenak egiteko. 

Ekomendekoak eta elkarmendekoak 
Modernitatean mendebaldeko gizartean sortutako pentsamendu-eredua bizitzari eusten 
dioten oinarri materialekiko aurkakotasunean garatu da. Gure egungo gizarteen arkitekturak, 
oinarri patriarkal, antropozentriko eta kapitalisten gainean eraiki denak, giza bizitza (eta 
beste espezie batzuena) ahalbidetzen duten oreka ekologikoak arriskuan jartzen ditu eta 
hondoratze antropologiko ikaragarria eragitearekin mehatxatzen du (Alba Rico eta Fernández 
Liria 2012).

Pertsonen bizitzari materialki eusten dion horretan pentsatzen baldin badugu, bi dependentzia 
edo mendetasun saihestezin aurkitzen ditugu berehala: norbanako bakoitzak naturarekiko 
eta beste pertsona batzuekiko duena.

Gizakiak planeta honetan bizi diren espezie ugarietako bat gara, eta haiek guztiek bezala, 
bizirik egoteko behar duguna naturatik lortzen dugu: elikagaiak, ura, babesa, energia, 
mineralak eta abar. Horregatik, gizakiak erabat ekomendekoak garela esan ohi dugu.

Mendetasun ekologikoak mugen arazoan murgiltzen gaitu erabat. Muga ekologikoak dituen 
mundu batean bizi gara. Berriztagarria ez denak, adibidez mineralek edo energia fosilak, 
kantitate mugatua du, eta agortu arte edo erauzketa batere eraginkorra ez den arte bakarrik 
erabil daiteke. 

Eta berriztatzen den hura, adibidez ura eta lurzoru baten emankortasuna, produkzio 
kapitalistari interesatzen zaion abiaduran ez da berritzen, biosferaren erritmoen abiaduran 
baizik. Milaka milioiko eboluzioan zehar garatu diren eta teknozientziak bere borondatez 
kontrolatu ezin dituen oso prozesu konplexuen doikuntzaren fruitu den erritmoan 
funtzionatzen du naturak, baina teknozientziak modu sakonean alda ditzake prozesu horiek.

Baina gainera, gizaki bakoitzak beste gizaki batzuekiko mendetasun sakona dauka. Bizitza 
osoan zehar, baina batez ere bizitza-zikloaren une batzuetan, pertsonek ezingo genuke 
biziraun beste pertsona batzuek gure gorputzak zaintzen denbora eta energia dedikatzen 
dutelako ez balitz. Bigarren mendetasun hori, elkarrekiko mendetasuna, askotan aurrekoa 
baino ezkutuago dago. Pertsonak kalteberak diren eta denboraren poderioz zahartu, gaixotu 
eta hil egiten diren gorputzetan haragituta egoteari bizkarra emanez bizi gara gure kulturetan.

Gizarte patriarkaletan, gorputz kalteberen premiei arreta eta zaintza emateaz nagusiki arduratu 
direnak emakumeak izan dira, eta hori ez da gertatu emakumeak funtsean horretarako 
hobeto eratuta daudelako, baizik eta gizarte mota horietan lanaren sexu-banaketak rol hori 
inposatzen duelako. Eta lan hori etxe barruko gune pribatu eta ikusezinean egiten dute, 
familia-erakundearen logikak arautzen duen gunean, alegia.
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Elkarrekiko mendetasunaren ikusezintasuna, pertsonen arteko loturen eta harremanen 
zentralitate antropologikoaren gutxiespena, eta emozioak arrazoiaren mende egotea, 
gizarte patriarkalen funtsezko ezaugarriak dira: “gizarte-diskurtsoan loturek eta emozioek 
balio txikiagoa duten heinean, are patriarkalagoa da gizartea” (Hernando 2012:  136).

Sistema ekonomiko kapitalista bizitza ahalbidetzen duten bi mendetasun materialekin 
kontraesanean garatu da. Planetan muga fisikoen existentzia bazter uzten du eta eguneroko 
gizarte-ugalketarako beharrezko denborak ezkutatu eta gutxietsi egiten ditu. Mugarik 
kontuan izan gabe hazten da, denboran zehar irauteko behar duguna suntsitzearen kontura. 
Gizakien etorkizunerako sinismen arriskutsu batean oinarritzen dira: autonomia faltsu 
batena, hala naturarena nola gainerako pertsonena. 

Kapitalismoak, eta harekin batera doan kulturak, bere horretan jarraitzen du gehiengoen 
konplizitatea duelako, jendeak aurrerapena, aberastasuna, jabetza, justizia, askatasuna edo 
hierarkiaren nozioak sakonki barneratu dituelako, nozio horiek guztiak funtzionalak izanik 
erregimenari eusteko.

Gizateria egoera horretara nola eta zer ikuspegitan oinarrituta iritsi den ikertzea garrantzitsua 
da beste bizimodu batzuetarako trantsizio atzeraezinak (Calle 2013) diseinatu ahal 
izateko. Mundua ulertzeko eta bertan jarduteko erabiltzen ditugun eskema mentalen eta 
errepresentazioen berrikuspena funtsezko zeregina da espezie gisa birkokatzeko eta galdu 
zena berreraikitzeko eta inoiz gertatu ez zena asmatzeko aukera ematen duten harreman 
ezberdinak ezartzeko. 

Nahitaez egin behar da, Castoriadisek (2013:71) esaten duen bezala, sormen-jardun bat 
imajinarioetan, beste edozein une historikorekin konparaziorik ez duen garrantzia duena. 
Birmoldatu beharra daukagu eta aldaketaren motor gisa etekinen eta kontsumoaren 
hedapena ordezten duten beste helburu batzuk ipini behar ditugu gizartearen erdian. 

Krisi honetatik duintasunez ateratzeko beste galdera batzuk planteatu beharko dira: nola 
bizi behar dugun lurrean; zerk eusten dien bizirik pertsonei eta, beraz, zer kontserbatu behar 
dugun; zein diren denontzat ase behar diren premiak; nola banatzen diren ondasunak eta 
lan-denbora; nork eta nola hartzen dituen erabakiak gure gizarteetan...

Testu honetan, gure ustez gizateria hondoratze antropologikora bideratzen duten bi palankatan 
zentratuko gara: inguruan dugun munduaren pertzepzio dual eta hierarkikoa, mendebaldeko 
gizarteen berezkoa dena, eta ekonomia konbentzionalaren berezko ikuspuntuetatik eratortzen 
diren fikzioak, egia absolutu gisa ikusten direnak. Ez dira gizakientzat eta gizarteentzat 
kaltegarriak izan daitezkeen sinismen bakarrak –hainbat uste teknozientifikoetatik edo 
berrikusi behar den mendebaldeko etnozentrismotik eratorritako fikzioak daude– baina horiek 
bereziki garrantzitsuak iruditzen zaizkigu pertsonak ekomendeko eta elkarmendeko gisa 
ikustea eragozten dutelako, gizakiaren funtsaren beraren kontzientzia ezkutatuz.

Bitan zatitzen den mundu bat: naturaren eta emakumeen 
gaineko nagusitasuna legitimatzen duten dualismoak
Mendebaldeko eredua gizonak naturarekiko eta gizonak emakumeengan duen 
nagusitasunaren ideia oinarritzat hartuz eraiki da. Ikuspegi androzentriko hori ez zen 
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Modernitatearekin jaio, baina bestalde, zientzia modernoaren eta ekonomia kapitalistaren 
ikuspegietatik abiatuz eratzen den naturaren eta gizakien gorputzen kontzeptualizazioak 
legitimitatea ematen dio logika hierarkiko horri. 

Menderatze-kulturaren eraikuntzan eraginkorrenetakoa izan den bide bat pentsamendu 
dualeko eredu baten kontsolidazioa izan da, Modernitatea baino lehen jaio zen arren 
Modernitatetik aurrera egonkortu baitzen. 

Pentsamendu dualak errealitatea banantzen eta zatitzen duten aurkako bikotetan antolatuz 
interpretatzen du mundua: natura vs kultura, arrazoia vs emozioa, zientzia vs jakintza 
tradizionalak… Baina mendebaldeko ikuspegiaren ezpezifikotasuna da ustezko aurkako 
horien artean ez dagoela elkarren arteko eraginik ezta osagarritasunik ere, eta gainera, 
ezarritako dikotomiek izaera hierarkikoa dute. Aurkako bikote bakoitzaren barruan, 
posizioetako bat hierarkikoki bestearen gainetik dagoela ikusten da. Kulturak natura 
gainditzen du, buruak gorputza gainditzen du, eta arrazoia emozioen gainetik dago. Azkenik, 
nagusitzat hartzen den terminoa unibertsal bihurtzen da eta guztiaren irudikapen bihurtzen 
da. Horrela, bikotearen beste terminoa, nagusia ez dena, termino absolutuaren absentzia 
edo gabezia izatera igarotzen da, azkenik ikusezin geratuz (Amorós 1985).

Pentsamendu feministak ohartarazten du bikote horiek batzuek besteekin elkarlotzen direla, 
eta sexu bakoitzari esleitzen zaizkiola, horiek ere bikoteka eratuta egonik. Batetik gizona 
dugu, kulturatik, burutik eta arrazoitik hurbil, eta bestetik, emakumea, funtsean naturari eta 
gorputzari lotuta, eta bere emozioen “mende”. Zuzeneko baliokidetasunak ezarri beharrik 
gabe, elkarren artean nagusitzat hartzen diren terminoak lotzen dituzten semantika ez-
esplizituak ezartzen dira mundu bananduak eraikiz. Lotura lauso horiei gainjartzeak deritze 
(Amorós, 1985). 

Emantzipazioaren, ez-nagusitasunaren kulturaren eraikuntzak, ulermen dikotomiko horrek 
gure kultura-esparruan ezarri dituen mitoetako batzuk kontu handiz berrikustea dakar. 

“Gizakia”, naturaren jabe 
Gizakiok naturarekiko dugun mendetasuna nabarmena izan arren, gizakiak mendebaldeko 
gizarteetan bere eta gainerako bizidunen munduaren artearen horma sinboliko bat altxa du, 
gizakiaren bizitzaren eta bizitza hori murgiltzen den planetaren artean benetako amildegi 
ontologikoa sortuz (Riechmann 2009).

Banantze horrek, bere sustraiak pentsamendu klasikoan eta kosmoikuspegi judeokristauan 
dituenak, fisika modernoan du euskarria eta jarraipena.

XVII. mendean, Newtonek naturaren izaera mekanikoa eta aurreikusgarria defendatzen zuen. 
Unibertsoaren konplexutasuna makineria handi baten logikara mugatuta (makineria horren 
funtzionamendua kausa-efektua terminotan azal daiteke), Modernitatean jaio zen zientziak 
bazirudien ondorio bezala ateratzen zuela natura ergela zela (Prigogine eta Stengers 2004) 
eta automata otzan horren gaineko kontrol- eta menderapen-sistema gisa autokontzebitzen 
zen. Francis Baconek jakitea eta boterea lotzen zituen eta zientziaren dimentsio erabilgarria 
azpimarratzen zuen honako hau zioenean: “zientzia berriak Naturaren gaineko botere handia 
ematen du, hura konkistatu, mendean hartu eta haren funtsak astintzeko”.
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Eskema berari jarraituz, Descartesek, 1637. urtean, esaten zuen natura antolatzen duten lege 
matematikoen ezagutzak bizidunen mundua bere komenentziaren arabera manipulatzeko 
ahalmena emango ziela gizakiei. Descartesen ustez, animaliak eta landareak ere kanpo-
estimuluekiko erreakzioak abiapuntutzat hartuz funtzionatzen zuten makinak ziren. 

Bere sinpletasun mekanikoaren “aurkikuntzatik” aurrera, Erdi Aroraino iraun zuen naturaren 
kontsiderazio magikoa galdu zuten pertsonek, eta natura automata hori kanpotik gainditu, 
menderatu beharreko oztopotzat hartzen hasi ziren. Galileok banatzea eta menderapena 
azpimarratzen jarraitzen zuen: “natura gero eta gehiago beheratzen den heinean, are gehiago 
goresten dute harengandik ihes egiten duena”.

Natura eta gorputza automata gisa hartzeak “munduaren xarma-galtzea” eragiten du (Weber 
1979). Naturari bere izaera jainkotiarra, bere izaera aurreikusezina eta misteriotsua kentzen 
zaio, eta magia-errezeptakulutzat hartzeari uzten zaio. Organismo bizidun eta konplexua 
izateari uzten dio, eta zientzialariak aurkitu behar duen mekanismo matematiko batek 
arautzen duen erloju bihurtzen da. Naturaren ideia modernoa erdi aroan zegoen naturaz 
gaindikoaren eta barnean hartu ezinezkoaren kontzeptuari nagusitzen zaio (Federeci 2010). 

Horrela, Natura sare neurgarri soila izatera, lege geometriko eta aritmetikoek antolatzen 
duten sarea izatera mugatzen da. Natura sinplea eta aurreikusgarria izanik, traszenditzeko, 
Jainkoarengana hurbiltzeko ilusioa, bananduz eta Arrazoiaren bitartez menderatua izan 
daitekeen materia mendean hartuz lortzen da. Aurrerapen zientifiko eta teknologikoak 
naturaren fenomeno gehiago kontrolatzea ahalbidetzen zuen neurrian, botere-sentsazio 
handiagoa zegoen eta urruntze emozional handiagoa gertatzen zen (Hernando 2012: 133). 
Naturarekiko lotura ideia edo kontzepzio abstraktuen bitartez ezartzen zen, eta ez ordea 
esperientzia oinarritzat hartuz.

Naturak makina handi bat bezala funtzionatzen duela gaur egun inork esango ez zukeen 
arren, aplikazio teknozientifikoen zati handi batek hori uste izango balute bezala jarraitzen 
dute funtzionatzen. Hainbat sektore ekonomikoren etekinak handitzera bideratutako mota 
guztietako esperimentuen mende dagoen laborategi handi batean bihurtu da gure planeta 
(Herrero eta beste batzuk, 2011)

Analfabetismo ekologiko kezkagarri batean murgilduta, herritar gehienek ez dute beren 
burua ekomendeko ikusten, eta zientziak eta teknikak beraiek sortzen dituzten narriadura 
guztiak konpontzeko gai izango direla uste dute. Gehienek baikortasun teknologikoa dute, 
metabolismo ekonomikoan bizkor narriatzen diren material eta baliabide energetikoak 
ordezteko edo planetaren gaur egun gaindituta dagoen bioahalmena berrezartzeko zerbait 
asmatuko dutela uste izatea akritikoki eragiten duen baikortasuna.

Aurrerapenaren ideia, askotan, mugatzat jotzen dena gainditzearekin erlazionatzen da. 
Menderapen horretan aurrerantz egitea eragozten duen edozein “elementu geografiko” edo 
muga fisiko, gainditu beharreko erronka gisa aurkezten da. Naturak ematen duenaren aldaketa 
aurrerapen-adibide gisa bizi izan da (Alba Rico eta Fernández Liria, 2012). Mugen gainditzearen 
alde ezkutuan, bizitzeko behar dugunaren suntsitzea, agortzea edo narriadura kokatzen da.

Menderapenaren ideologiaren bigarren mitoa:  
gizakiaren deslokalizazioa
Pentsamendu modernoak burua eta gorputza banantzen zituen ikuspegi dikotomikoa 
sakontzen du. Descartesek gorputza ikusten zuen gorputz-atal bilduma bat bezala, 
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jainkoaren borondatearen bidez martxan jartzen diren lege fisiko uniformeei jarraituz 
diharduen partikula-multzo bat bezala. Descartesen ustez, gizateriaren funtsa buruan eta 
arrazoitzeko ahalmenean zegoen. Ikuspuntu horren arabera, gorputza garrantzirik gabeko 
baldintza bat besterik ez da, benetan gizatiarra denari eusten diona: burua eta arrazoitzeko 
duen ahalmena. Horrela, zatiketa ontologiko bat ezartzen da, gorputza pertsonarengandik 
dibortziatzen duena. Gorputza literalki gizatasunik gabe geratzen da. Arrazoitzeko ahalmena 
da soilik gorputz-makina horri giza baldintza ematen diona.

Bakuntzat eta mekanikotzat jotzen den eta aurreikus daitekeen horren menderatzea eta 
azpian jartzea “arrazionalizatzen” da. Izaera femeninoa izaera maskulinotik dikotomikoki 
bananduta kokatzerakoan, Naturaren eta Gorputzaren alde berean, hori azpian hartzea eta 
menderatzea ere justifikatzen da.

Feminismoak historikoki salatu du emakumearen gorputzaren naturalizazioa, patriarkatua 
legitimatzeko tresna gisa erabiltzeko egiten dena. Gorputz-makina izatera mugatuta, 
giza izaera arrazoian eta buruan zegoela adierazten zuen pentsamendu-sistema batean, 
emakumeak, natura gisa kontzebituta, mendean hartu eta esplotatuak izan zitezkeen, eta 
beren gorputzen zaintzaren ardura beraiek bakarrik hartzera behartuak izan zitezkeen.

Kultura kapitalistak, muga fisikoen aurka egiten duen gurutzada partikular horretan, 
zahartzearekiko eta gaixotasunarekiko mespretxua eta beldurra bultzatzen du, bai 
eta heriotzarekiko izua ere. Gorputzaren kalteberatasunari bizkarra emanez bizi gara, 
hilezkortasunari lotutako nolabaiteko eldarniozko ilusio bat eraikiz.

Eta ez badiegu zahartzeari, gaixotasunari edo heriotzari begiratzen, gorputz kalteberen 
mantentzeaz eta zaintzaz arduratzen direnen lanaren zentralitatea ezin dugu ikusi. Eta ez 
dugunez ikusten, gizakien bizitzari eustea gero eta zailagoa den gizarteen aldeko apustua egiten 
jarraitzen dugu, pertsonek beren gorputzekin duten ongizatea ez delako lehentasuna (Carrasco 
2009). Mendetasun hori, giza izaerari lotuta dagoena, sistematikoki ikusezin bihurtzen dute, eta 
gorputz kalteberen arretaz gehienbat arduratzen direnak ere ikusezinak dira.

Gorputza izakiaren lurraldea da, eta era berean, natura bera bezala, finitua da. Gorputzaren 
finitotasuna, bere kalteberatasuna eta premiak gure gain hartzea ezinbestekoa da gure 
espeziearen funts elkarreraginkorra ulertzeko, elkarrekikotasuna, lankidetza, loturak eta 
harremanak gizateria izateko sine qua non baldintza gisa kokatzeko.

Burua-gorputza dikotomia gainditzea eta pertsona osotasun kaltebera eta finitu gisa ulertzea 
beharrezko baldintzak dira iraunkortasun-kultura bat eraikitzeko. Naturaren eta gorputzen 
mugak eta narriadura azpian hartzen eta ezkutatzen dituen mendetasun-sistema gizakiaren 
aurkakoa eta erabat desegokitzailea da. Gizakien eboluzio-prozesuko atzerakada da. 
Natura eta kultura, arrazoia eta gorputza ez dira aurkako terminotzat hartu behar. Bizitza 
ona izateko, gizarte patriarkalek eraikitzen lagundu duten autonomia- eta independentzia-
ilusio horri irabazi behar zaio.

Ikuspegi ekofeministatik, hainbat feminismorekin eztabaidan, ez litzateke izango, beraz, 
emakumeen dimentsio naturala ukatzea, gizona “birnaturalizatzea” baizik, politikari, 
harremanei, etxeari eta ekonomiari lotutako antolaketa bizi-baldintzetara egokituz, 
horiek komunitate biotikoaren zati izateagatik emanda datozelarik. “Birnaturalizazio” 
hori “birkulturizazioa” da aldi berean (kultura berria eraikitzea), eta ekomendetasuna eta 
elkarrekiko mendetasuna agerian jartzen ditu emakume eta gizonentzat (Herrero eta beste 
batzuk, 2011). 
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Fundamentalismo ekonomikoa erlijio zibil berri gisa
Zientzia modernoaren postulatuak ekonomiara iritsi izanak eta sistema ekonomiko 
autoerregulatu baten sorkuntzak aldaketa garrantzitsuak ekarri zituzten, ez soilik zientzia 
ekonomikoaren nozioan, baizik eta era berean gizarte-ereduan, pertsonaren kontzepzioan 
eta imajinario kolektiboetan.

Polanyik (1992) “eraldaketa handia” deitu zion mutazio horri. Ekonomia konbentzionala, gaur 
egun hegemonikoa dena, begirada horren oinorde da. Haren fikzioetako batzuk adieraztea 
komeni da ekonomia eta gizartea berrorientatzea ahalbidetuko duen eta guri kultura horren 
emaitza gisa eraiki den subjektibotasuna ulertzea ahalbidetuko digun ezagutza bat berriz 
osatzeko. 

Ekonomia kritikoaren barruan biltzen diren ikuspegi heterodoxo batzuek, adibidez ekonomia 
ekologikoak eta ekonomia feministak, oso ekarpen garrantzitsua egin dezakete zeregin 
desmitifikatzaile horretan.

Fundamentalismo ekonomikoaren lehen fikzioa: produkzioa 
bizitzatik deslotuta dago
Naredok (2006) adierazten duen bezala, Fisiokrazia izan zen XVIII. mendean produkzio, 
kontsumo eta hazkundearen nozioak sistema ekonomikoaren funtsezko pieza gisa ezarri 
zituen lehen eskola ekonomikoa.

Fisiokratentzat produkzioa, naturak ziklikoki eta giza lanaren laguntzarekin birsortzen zuen 
hura zen. Nekazaritza zen, adibidez, produkzioa. Ereindako hazi batek fruituak ematen zituen 
eguzkiaren argiari, urari, lurraren nutrienteei eta nekazaritza-lanari esker. Arrantza, kala edo 
arrantzategien birsorkuntza-tasak errespetatuz gero, edota basoen aprobetxamendua ere 
produkziotzat hartzen ziren (Naredo, 2006). 

Produzitzea, beraz, naturak sortzen zituen aberastasunak handitzea zen, birsortze ziklikoa 
ahalbidetzen zuen oinarri fisikoari kalterik egin gabe. Haientzat, kontsumoak eta hazkunde 
ekonomikoak zentzua zuten produkzio organikoko nozio horretan oinarritzen ziren heinean, 
naturaren birsortzeko ahalmenari eusten zitzaion heinean.

Produkzioaren lehen kontzeptualizazio horretatik, naturaren dinamikari oso lotuta zegoena, 
gaur egun nagusi den produkzio-noziora arte, kultura-garrantzi ikaragarria duen iraultza 
kopernikarra gertatu da. 

Eraldaketetan lehena balioaren kontzeptua prezioaren kontzeptura mugatzea izan da. 
Moneta-unitateetan adieraz daitekeenak bakarrik du balio ekonomikoa, garrantzia erabilera-
baliotik kanbio-baliora desplazatuz. Produkzioa erauzketa soilarekin nahasten da, pertsonen 
buruetatik muga-ideia urrunduz, eta bizirik irauteko beharrezkoa dena industrialki eta nahi 
ahala “produzitzea” posible denaren mitoa sendotuz. 

Balioaren esparrua soilik moneta-eremura mugatzeak azterketa ekonomikoaren xede 
denaren nozioa eraldatzen du, izan ere, ekonomia konbentzionalaren ikuspuntutik hiru 
ezaugarri betetzen dituena bakarrik baita (Naredo 2006). Lehenengoa, bere balioa monetan 
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adierazi ahal izatea da; bigarrena, inork bere egin dezakeen zerbait izatea, hau da, inork, 
erakunde publiko edo pribatu batek, “hau nirea da eta saldu egin dezaket” esan ahal izatea 
da: eta hirugarrena, “produktiblea” izatea da, hau da, objektuarengan eraldaketa motaren 
bat egin ahal izatea, erosteko edo saltzeko “produzitua izan dela” justifikatzen duena, hots, 
salgai bihurtua izan dela. Murrizketa hirukoitz horrek azterketa ekonomikoaren eremutik 
kanporatu zituen birsorkuntza naturalaren konplexutasuna eta merkataritza-esparruaren 
barnean ez zeuden giza lan guztiak, ikusezin izatera igaro baitziren. 

Produkzio-nozioaren eraldaketak oso eragin handia du kultura-esparruan. Produkzioa soilik 
eurotan neurtzen denean, ekonomiak eta gizarteak produzitzen denaren izaerari buruz 
galdetzeari uzten dio, eta produkzio deritzegu modu berean dispertsio-bonbei eta gariari, 
horietako batek bizia suntsitzen eta besteak bizia elikatzen duten arren. 

Produkzio batzuk sozialki beharrezkoak dira eta beste batzuk sozialki nahi ez direnak, 
langabezia oso handia den une batean hori esatea gogorra izan arren. Bi horiek bereiztea 
ezinbestekoa da, eta moneta-adierazleek bakarrik ezin ditu bereizi giza premiak asetzen 
dituen eta premiak ase gabe baliabide finituak narriatzen dituen jarduerak.

Fundamentalismo ekonomikoaren bigarren fikzioa: kapitalarekin 
ordeztu daitezkeen lurra eta lana
Balioaren nozioa prezioaren magnitudera mugatzeak, gizarteak eta ekonomiak lurra eta lana 
beti kapitalarekin ordeztu daitezkeela uste izatera garamatza. Eta ez da arraroa ideia horrek 
pertsonen burua kolonizatu izana, izan ere, teknologiak aukera eman baitu leku batzuen 
karga-ahalmena gainditzeko beste lurralde batzuetako baliabideen kontura. Errorea zera 
da, gehiegikeria horrek denboran zehar jarrai dezakeela eta gainera lurralde guztietara heda 
daitekeela.

Lurrak eta lanak kapitala ordezten dute beste lur batzuei energia, materialak eta eskulana 
prezio merkean erosteko aukera dagoen bitartean bakarrik, baina hutsik zegoen mundu 
batean bizitzetik beteta dagoen mundu batean bizitzera igaro garenetik (Daly eta Cobb, 
1993), gero eta leku gutxiago daude espoliatzen jarraitzeko, eta muga fisiko gaindiezinek 
erakusten dute, behin materialen stockak agortu ondoren eta prozesu naturalak modu 
itzulezinean aldatu ondoren, suntsitutakoa ezin dela birsortu, giza eskalan neurtutako 
denboretan behintzat. 

Planetaren mugak gainditu ondoren, ekonomia globalaren alderdi materialaren tamainaren 
murrizketa ez da eztabaidagarria. Gizarte justu eta igualitarioen aldeko apustua egiten 
dugunok, pentsatzen dugu austeritate materialeko ahalegina batez ere lurraldeek egin 
beharko dutela, eta horien barnean pertsonek, posible denaren gainetik kontsumitzen 
baitute.

Ondasun edo prozesu baten balioa diruaren neurgailura mugatzen denean, merkatuan 
balioa sortzen duen dimentsio bakarra bere prezioa da. Merkatuan balioa sortzen duen 
dimentsioari, hau da, erosten denaren eta saltzen denaren prezioari bakarrik begiratzen 
badiogu, eta inon ez baditugu kentzen esternalitate negatibo guztiak, nahi duguna da edozer 
gauzaren produkzioa ahalik eta gehien handitzea –sozialki nahi den ala ez baloratu gabe–, 
produkzio horren ondoriozko diru-sarrerak handitzen diren heinean horrekin batera doazen 
alboko eragin negatibo guztiak handitzen badira ere. 
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Ekonomia konbentzionalak ez du ia tresnarik narriadura hori neurtu ahal izateko, eta etekin 
ekonomikoa sortzen duen edozein produkzio mota atsegin du, ibilbide horretan pertsonen 
eta ekosistemen oraina eta etorkizuna suntsitzen bada ere.

Horrela, ekonomia konbentzionalaren dogma ukiezina eraiki da: edozein hazkunde 
ekonomiko, hari eusten dion jardueraren izaera edozein izanik ere, positiboa dela berez, 
gizarte-ongizatea bermatzeko modu bakarra izanik. 

Ekonomiak handitu behar izatea justifikazio gisa erabiltzen da lan-eskubideak kentzeko, 
lurraldea suntsitzeko, zerbitzu publikoak ezabatzeko edota zigor-kodea erreformatzeko, 
besteak beste. Eta pertsonok gure eskema arrazionaletan hain dugu txertatuta hori ia ez dela 
ahots kritikorik entzuten hazkunde ekonomikoa berezko helburu gisa lortu nahi izatearen 
iruzurra eta arriskua salatuz, zeren kontura, zer asetzeko eta hazkunde horren etekinak nork 
bereganatzen dituen galdetu gabe. 

Moneta-balioen unibertso abstraktuan bakarrik arrazoitzeak natura eta ekonomia lotzen 
zituen zilborrestea moztu du (Naredo, 2006). Bizitzarako ezinbestekoak diren ondasunak eta 
zerbitzuak aberastasuntzat hartzen ez dituzten eta gainera suntsipena bera aberastasuna 
izango balitz bezala kontabilizatzen duten adierazle batzuk modu absolutuan erabiltzeko 
absurdora iritsi gara. Eta horrela, ikus dezakegu ekonomia eta bere adierazleak mundu 
fisikoaren gainean dabiltzala, mundu fisiko hori oso bizkor narriatzen ari dela ohartu gabe 
edo, are okerrago, haren suntsipena ospatuz aberastasunaren hazkundea izango balitz 
bezala. 

Fundamentalismo ekonomikoaren laugarren fikzioa:  
lana, soilik soldataren truke egiten dena da
Ekonomia berriak giza bizitza eta gizartea bitan zatitzen jarraitzen zuten beste dikotomia 
batzuk sortu zituen. Industriaren eta nekazariei jabetza kentzeko prozesuaren jaiotzarekin 
batera proletariotza jaio zen, hau da, produkzio-bitartekorik ez zuten eta bizirauteko beren 
lan-indarra produkzio-bitarteko horien jabeei saltzera behartuta egon ziren pertsonen multzo 
handi bat.

Lana merkataritza-esparruan soldata baten truke egiten zen zerbait bezala hartu zen, eta 
etxeko produkziogunean egiten ziren eta ugalketa eta giza gorputzen zaintza bermatzen 
zuten eginkizun guztiak aipatuak ez izatera igaro ziren, baina hala eta guztiz ere ezinbesteko 
izaten jarraitzen zuten hala bizirauteko nola eskulana zen “merkantzia berri” hura fabrikatzeko 
(Carrasco, 2009). 

Ekonomia berriak lana eta lurra salgai bihurtu zituen, eta saltzeko produzituak izango 
balira bezala tratatzen hasi ziren. Baina ez lurra ezta lana ere ez dira salgaiak, ez 
direlako produzituak izan –lurraren kasua bezala– edo ez direlako salduak izateko 
produzitu –lanaren kasuan bezala–. Polanyik adierazten du fikzio hori etekinak 
metatzeko eta lortzeko eraginkorra bezain arriskutsua ere izan zela. Eraldaketa Handi 
horren nondik norakoa uler daiteke gogoan izaten badugu “lana pertsonaren sinonimo 
eta lurra naturaren sinonimo besterik ez direla” (Polanyi, 1992).

Lanaren nozio berriak eskatu zuen gorputza egoki bihurtzea lan kapitalistaren diziplinak 
eskatzen zuen erregulartasun eta automatismorako (Federeci, 2010), hots, gorputza lan-
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makinaria bihurtzen da. Eta gorputzaren birsorkuntza eta ugalketa ez da ekonomiaren 
erantzukizuna, ekonomiak birsorkuntza eta ugalketa bazter uzten baititu, etxeko espaziora 
zokoratuz. Han, begirada publikotik kanpo, emakumeak balioa galdu duten eginkizun horiek 
beren gain hartzera behartuta daude, biziraupen duinerako nahiz produkzio kapitalistaren 
birsorkuntza berarentzako hain ezinbestekoak diren arren (Carrasco, 2009).

Merkataritza-lanean esplotazioa aldi berean metaketa-bitarteko bihurtzen da, eta soldatapeko 
lanaren munduan parte hartzea eskubide sozial eta ekonomikoak lortzea ahalbidetzen duen 
baimen bihurtzen da. Pentsio bat kobratzeko aukera, bizitzeko baliabiderik ez dagoenean 
babesa izatea, edo zerbitzu publikoak lortzeko aukera, ekonomiaren alderdi publikoan parte 
hartuz lortzen dira, hain zuzen ere. Beraz, ordaindutako lanetik kanporatuta dauden pertsona 
guztiek ez dute eskubide sozialik berez. Soldatapeko lanean parte hartzen ez duten eta 
beren etxeetan lan egin duten emakume askok berez ez dute eskubide ekonomikorik ezta 
herritar-eskubiderik ere.

Teoria ekonomikoak nolabaiteko subjektu abstraktu bat dagoela aldarrikatzen du, “Homo 
economicus” deitutakoa, egunero merkatuetara joaten den eta bere norberekeria asetzeko 
gainontzekoekin ankerkeriaz lehian diharduen izaki hori. Ustez gizartearen beste eremu 
batzuetan, autoerregulatuta eta bizitzaren gainerakotik isolatuta dirudien ekonomiatik 
kanpo, ziurtatu behar da ekitatea edo elkarren arteko babesa. Baina, paradoxikoki, 
merkataritza-espazioa da elkartasuna eta bizitzaren zaintza esekita dauden gunea, denbora 
eta lurraldea antolatzen dituena; hura da naturan nola esku hartu behar den erabakitzen 
duena, ikerketaren noranzkoa aukeratzen duena, agintariak jartzen eta kentzen dituena, 
ate birakarien politikak abiapuntutzat hartuz aginte politikoarekin bat egiten duena, ustelak 
erosten dituena, gizarte-ugalketa etxeetara mugatzea erabakitzen duena, giza bizitzaren 
ongizatera sozialki bideratzen ziren baliabideak exijituz. Esku-lanaren merkatuaren eta 
lanaren nozioaren sorkuntzak, gainerako gizarte-bizitzatik iruzurrez bereiziak izan direnak, 
gizartea “sistema ekonomikoaren osagarri” bihurtzen amaitzen du (Polanyi 1992:126).

Mundua ikusteko ditugun betaurrekoak aldatzea: 
iraunkortasunaren kultura baterantz
Bizi dugunaren aurrean, maiz entzun ohi da “ez dagoela alternatibarik”. Eta hori gure ustez 
ez da egia.

Jardun-eremu eta diziplina gehienetan, ekonomia eta gizartea beste modu batean 
berrantolatzeko baliagarriak izan daitezkeen lan-ildoak daude.

Zehazki, estatu espainiarrean eredu alternatiboak garatu dira trantsizio sozioekologikoei1 
aurre egiteko hainbat eremutan, adibidez energian, garraioan, nekazaritzan, eraikuntzan, 
hirigintzan, arrantzan eta abar. Zerga-sistema birkonfiguratzeko eta aberastasuna banatzeko 
moduari edota biodibertsitatea2 suntsitzen duten subsidioak berrorientatzeko moduari 

1 Hainbat txosten interesgarri daude, hainbat eremutan trantsizio sozioekologikoak aipatzen dituztenak, 
Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental zentroaren Cambio Global España 
2020 2050 programaren barruan landu direnak, eta honako webgune honetan kontsulta daitezke: (www.
ucm.es/info/fgu/.../cceim/index_cceim.phpý).

2 Ecologistas en Acción erakundeak egiten dituen kritika eta proposamena honako webgune honetan 
kontsulta daiteke: https://www.ecologistasenaccion.org/article26526.html
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buruzko hainbat proposamen daude. Bankari eta finantzei edota sozialki beharrezkoak diren 
sektoreen eta lanen garapenari buruzko pentsamendu landu bat dago.

Ez dugu inozo izan nahi, eta ez dugu esango trantsizio hori diseinatuta dagoenik. Dauden 
proposamenak beharbada osatu gabeak eta heldu gabeak dira, seguru asko ez dira 
koherenteak izango bata bestearekin, eta gauzatuak izateko irudikatu ez diren zailtasunak 
izango dituzte, baina pentsatzen hasteko abiapuntu bat dira. 

Hala eta guztiz ere, metabolismo ekonomiko alternatibo baten eta harekin bat datorren 
gizarte-antolaketa baten berreraikuntza zaila baldin bada, gutxienez ere hori bezain zaila 
da kultura androzentriko, kapitalista eta teknofilo batek eraikitako imajinarioen aldaketa, eta 
kultura-aldaketa horretan jarri nahiko genuke ñabardura.

Uste dugu utopia horretaranzko bideak hainbat baldintzapen ukaezin exijitzen dituela, 
lehendik aipatu ditugun eta gure gizarteen kultura-kontakizuna eraikitzeko oinarri diren 
mitoak eta fikzioak eraldatzera behartzen duten baldintzapenak, alegia.

Lehen baldintzapenak ekonomiaren alderdi materialaren txikiagotze saihestezinarekin 
du zerikusia. Ez da konpartitzen den ala konpartitzen ez den printzipio bat funtsean; 
abiapuntuko datu bat da batez ere. Planetaren muga fisikoek hori egitera behartzen dute. 
Materialki txikiagotu egingo da onez onean –hau da, modu planifikatu eta justuan– edo 
derrigorrean –hau da, gero eta pertsona gutxiagok, botere ekonomiko eta/edo militarra 
dutenek, bere bizimoduari eusten jarrai diezaioten gero eta jende gehiagok bizitza duin 
baterako gutxieneko materialak lortu ezin izatearen kontura–.

Planetaren mugekiko doikuntza saihestezina onartzen badugu, bistan da nahitaez onartu 
behar dugula gizarte ekologikoek nahitaez zorrotzagoak izan beharko dutela materialen 
erabilerari eta hondakin-sorkuntzari dagokienez, eta energia berriztagarri eta garbietan 
oinarritu beharko dutela, hurbiltasunean artikulatuko direla, zikloak itxiko dituztela, 
dibertsitatea kontserbatuko dutela eta askoz geldoagoak izan beharko dutela (Riechmann 
2005).

Bizitza on bat material eta energia gutxiagorekin garatzen ikastea, ongizate hori pertsona 
guztiengana iritsi ahal izan dadin, horixe da erronka nagusia. Gaur egun kontsumo-gizartea 
bizi-kalitatearekin identifikatzen duten lotura sinbolikoak haustea baldintza saihestezina da.

Bigarren baldintzapenak elkarrekiko mendetasunarekin du zerikusia. Mendetasunaren 
kontzeptua normalki hazkuntzari, gaixorik dauden edo aniztasun funtzionalen bat duten 
pertsonen arretari lotu ohi zaio. Hala eta guztiz ere, mendetasuna ez da biztanle-talde 
jakin batzuen gauza espezifiko bat, baizik eta, Carrascok adierazten duen bezala, “gure 
kalteberatasunaren irudikapena da; giza izaerari datxekion zerbait da, jaiotza edo heriotza 
bezala” (Carrasco, 2009:178). Beraz, ezaugarri unibertsala da: denok gara mendeko eta 
denok behar ditugu zaintzak, bizi-zikloaren unearen arabera zaintza mota desberdina bada 
ere. Zaintza fisiko edo ekonomikorik behar ez den bizitzako aldietan ere, beti da beharrezkoa 
arreta emozionala, eta osasuntsuak diren eta pozik dauden eta itxuraz autonomoak diren 
pertsonek ere behar dute arreta hori.

Patriarkalak ez diren gizarteetan elkarmendetasuna onartzeak, gizakien existentziarako 
ezinbesteko baldintza izanik, gizarte osoak ongizateaz eta gizarte-ugalketaz arduratu 
beharra dakar. Martha Nussbaum-ek adierazten du zaintza-lanak sexuaren, generoaren, 
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arrazaren edo klasearen arabera ezarrita ez dauden gizarteetan bakarrik izan dezakeela 
zentzua berdintasunaren edo gizarte-justiziaren idealak (Carrasco 2009:180)

Horrek lanaren nozioa aldatzera behartzen du, oinarrizko eta ezinbesteko giza jarduera 
izan beharko duena, giza premiak modu zuzen eta iraunkorrean asetzeko gai den benetako 
aberastasuna lortuko duena; lanak naturarekin eta gainerako pertsonekin harremana izatea 
eta duintasunez bizitzeko bitartekoak lortzea ekarriko du, eta horregatik ez da bizitzaren 
gainerakotik faltsuki bananduta egongo (Bosch eta beste batzuk, 2005). 

Hirugarren baldintza bat aberastasunaren banaketa da. Baliabide mugatuak dituen planeta 
baldin badaukagu, gainera partzialki degradatuta daudenak eta txikiagotzen ari direnak, 
justizia-aukera bakarra aberastasunaren banaketa da. Pobreziaren aurka borrokatzea eta 
aberastasun-metaketaren aurka borrokatzea gauza bera da. Beraz, jabetza desakralizatu 
beharko da eta metaketari lotutako jabetzaren legitimitatea zalantzan jarri beharko da. 

Ekonomia logika horren arabera birmoldatzeak ekonomia feministak egiten dituen hiru 
galderari erantzutea ekarriko du: zer premia ase behar dira pertsona guztientzat? Zeintzuk 
dira premia horiek asetzeko beharrezkoak diren produkzioak? Zeintzuk dira produkzio horiek 
lortzeko sozialki beharrezkoak diren lanak?

Gizartea eta botere kolektiboa eratzea
Beste ekonomia eta gizarte-antolaketa eredu bateranzko trantsizio sozioekologikoak 
entseatzen hasteko hainbat proposamen eta jarraibide, osatu gabeak egon arren, 
ditugula hartzen badugu abiapuntuko hipotesi gisa, arazo bati aurre egin behar diogu, 
eta arazo horrentzat heldugabetasun kezkagarriko egoera batean gaude. Gizarte-
erantzunean ahulezia handiko egoera baten aurrean gaude. Alde ikaragarria dago erasoaldi 
neoliberalaren gogortasunaren eta hazten ari den baina oraindik hastapenetan dagoen 
gizarte-mobilizazioaren artean. 

Bide horretan ez dago lasterbiderik hartzerik. Eraikuntza kolektiboak, entzuteak, 
eztabaidatzeak, aztertzeak, batzeak eta parte-hartze aktiboak bakarrik balio dute. Gizakiak 
milaka eta milaka urteetan zehar bizirauteko eta gizarte-antolaketarako modu konplexuak 
antolatzeko gai izan dira. Antolaketa kolektiboak munduan esku hartzeko eta agintea 
egikaritzeko posibilitate berriak sortu ditu eta sortzen ditu. Eta gizatalde askori aginte hori 
besterendu egin diete. Gaur egun sozialki beharrezkoa da sare komunitario hori berriro 
ehuntzea. 

Gizartea berreraikitzeak pertsonen arteko aniztasuna bultzatzea ere badakar. Gehiengoak 
batzea eta aginte kolektiboa eraikitzea beharrezkoa den une honetan, aniztasunaren 
abantailak barneratzea funtsezkoa da. heterogeneotasuna bilatzen eta baloratzen duen 
kolektibo batean ez du inork sentitzen kanpoan dagoenik, eta ez da gainontzekoak baino 
gutxiago, bakoitzak jasotzeko eta ekarpenak egiteko gai den lekua aurkitzen du. 

Goitik eta behetik aldaketak egitea beharrezkoa da, eta mugimendu politiko-sozialen 
panoraman ugari diren dikotomia faltsuen jakitun izan behar dugu. Gure ustez autoantolaketa 
ez da ordezkaritzarekin kontrajartzen. Lurraldeetan sendo errotuta dauden tokiko proiektu 
autokudeatuak kalteberak dira ez baldin bada era berean makro-eskaletan jarduten. 
Ekoherrixka kontsolidatu batek, adibidez, porrot egin dezake aldameneko lurralderen 
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batean petrolio-prospekzioak edo haustura hidraulikoko proiektuak martxan jartzen badira. 
Egia da era berean, esparru instituzionaleko eraldaketak nekez gerta daitezkeela, horiek 
defendatuko dituen eta horiek lortzeko presioa egingo duen “herririk” gabe.

Elkarte-sarea galdu duten eta familia- eta gizarte-sare askorik ez duten ingurune ezegonkor 
eta kalteberak, agerraldi faxistak azaleratzeko haztegi dira. Faxismoaren aurka txertatzeko 
modu bakarra elkartasuna da. Horregatik, gure ustez Hipotekek Kaltetutakoen Plataforma 
bezalako mugimenduetatik ikasi behar dugu, arau-esparruetan aldaketak egiteko 
proposamenak eta exijentziak, salaketa gogorra eta etxegabetzeetan izen-abizenak dituzten 
pertsonentzako babesa uztartzen dakien oinarri-mugimendu bat delako. Mugimendu 
horrek ondo adierazten du feminismoak indar handiz defendatu duena: pertsonala dena 
politikoa ere badela adierazten duen ideia. Kategoria abstraktuen politikaren eta eguneroko 
esperientziarenaren dualtasuna gainditzeko modu bat da.

Bide horren bidegurutze bakoitzean, zalantza bakoitzaren aurrean, komenigarria izango da 
feminismoak zer pentsatzen duen galdetzea. Espazio- eta denbora-arazo larri bat dugu, 
eta mugimendu feministak asko pentsatu du bi gai horiei buruz. Gizarte androzentrikoak 
loturak eta elkarmendetasuneko harremanak etxeetako espazio ezkutura baztertu baditu. 
Gaur egun, gizartea eta demokrazia onbideratzeak esperientzia baloratzea dakar, “jakina eta 
pentsatu gabea” (Hernando, 2012) baloratzea, gizarte patriarkalak emakumeak okupatzera 
behartu zituen marjinetan ikasitako ezagutzaren parte dena, alegia.

Hausnarketa hauen ondoren funtsezko galdera bat geratzen da azkenik: Trantsizio horiek 
behartzeko gai izango al gara? 

Estrukturalki iraunkortasunik ezan finkatuta dagoen mundu batean kultura-aldaketa hori 
gerta al daiteke? Ba al dugu astirik aldaketa hori egiteko? Ez dugu ziurtasunik. Ziurtasun 
bakarra dugu: ahalegina egiteko erantzukizuna dugu.
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Sarrera
Ezin da ukatu ura eskuratzeko arazoa dagoela; nahikoa da honako datu hau kontuan hartzea: 
ur gezaren soilik % 1 da gizakien eskurakoa, eta ur horretatik % 40 inguruk kontaminazio-
mailaren bat du, ura administratu eta maneiatzen den moduarengatik. 

Uraren kontaminazio-arazoaren adierazgarria da munduko ospitaleetako oheen erdietan 
kalitate txarreko ura kontsumitzearekin lotutako gaixotasunak dituzten pazienteak egotea2.

Mexikon, uraren eskuragarritasun naturalak desberdintasun nabarmenak ditu eskualdeen 
arabera: ugaria da hegoaldean eta urria iparraldean, 4,416 metro kubiko ur dago batez 
beste eskuragarri per capita (pertsona bakoitzeko) urte bakoitzean. 177 herrialdetatik 90. 
postuan dago. Lurraldearen % 65 aridoa eta erdiaridoa da, eta xukatzeen % 20 besterik ez 
du hartzen. Lurraldearen zati horretan (iparraldea-erdialdea) biztanle nazionalen hiru laurden 
bizi dira.

Nolanahi ere, ura eskuratzeko desberdintasunek lotura handiagoa dute alderdi ekonomiko 
eta sozialekin alderdi naturalekin baino. Uraren kudeaketan ez da kontuan hartu 
eskuragarritasun naturala; izan ere, biztanleria eta industria-arloko nahiz nekazaritza-arloko 
jarduerak ur gutxien dauden lekuetan biltzen dira, hau da, erdialdean eta iparraldean.

Horregatik, azken hamarkada hauetan ura Mexikon kudeatzen eta administratzen den 
modua erronka handia da herrialdeko hainbat eremutan arazo mota asko daudelako, esate 
baterako: behar adinako eskuragarritasunik ez izatea, zerbitzurako sarbiderik ez izatea, 
uraren kalitatea txarra izatea, gaixotasun hidrikoak, ustelkeria, akuiferoen gehiegizko 
ustiapena, lurren behera erortzeak, pitzadurak, deforestazioa, kontserbazio-lurra galtzea, 
hiri-plangintza desegokia, presak, lur gaineko meatzaritza, besteak beste. Kudeaketa horren 
alderdi nabarmenetako bat da ura banatzeari eta eskuratzeari dagokionez eskualdeen 
artean dagoen desberdintasuna, sektore ekonomikoen artean dagoena eta emakumeen 
eta gizonen artean dagoena, eta desberdintasun horiek landako nahiz hirietako herritarren 
eguneroko bizitzan eragiten dituzten inpaktuak. 

Emakumeek eta gizonek familietan, komunitateetan eta, orokorrean, gizartean duten 
posizioak definitzen du emakumeek eta gizonek ur-baliabideak eta ur-ekosistemak 
eskuratzeko, erabiltzeko, administratzeko eta haiei buruz erabakitzeko duten ahalmena. 
Emakumeek eta gizonek urarekin duten harreman desberdina dela ikusten da, halaber, 
arazoak egunero eta eremu desberdinetan (pribatua eta komunitarioa) bizi izaten direnean. 
Marjinazio-indize handia duten landa-eremuetan nahiz hiri-eremuetan, emakumeek 
jarraitzen dute beren etxeko andreen rolarekin, urez hornitzen dituzte beren familiak eta 
gainera, beste eremu batzuetan ere egoten dira, produkzio-eremuan, esaterako. Mexikon 
5 milioi 304 mila eta 195 nekazaritza-subjektu daude; horietatik, ehuneko 25,8 emakumeak 
dira; ura eskuratzea oso lotuta dago lurraren jabetza eskuratzearekin. Hori eragozpen bat 
da emakumeek lurrarekin eta urarekin lotutako produkzio-programa edo -proiektuetarako 
sarbidea izateko.

Politika publikoetan sostengarritasunaren eta generoaren ikuspegiak sartzeak duen 
garrantziari eta haiek sartzeko premiari buruz estatuko eta nazioarteko esparru juridiko 
zabala dagoen arren, ikuspegi hori ez da baliabide hori administratzeko eta maneiatzeko 

2 Obando en RGEMA, 2006.
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ardura duten erakundeetan barneratu. Horren ondorioz, esparru juridiko hori ez da adierazi 
genero-berdintasunera eta uraren kudeaketa demokratikora bideratutako ur-politiken 
diseinuan eta formulazioan. Bestalde, nagusitzen den ustea da uraren kudeaketa batez ere 
gai “teknikoa edo hodiena” dela eta ez garapen iraunkorrarekin lotutako gai bat; horregatik, 
gai horrek ez dauka lehentasunik genero-agendan3.  

Gaur egungo Mexikori buruzko datu batzuk
2010. urtean, Estatistikaren eta Geografiaren Institutu Nazionalak (INEGI) 112.336.538 
pertsonako biztanleria eman zuen; % 51 emakumeak dira (57.481.307), % 49 gizonak dira 
(54.855.23), biztanleriaren dinamika aldatu egin da azken hamarkada hauetan, urte hartan 
hirietan bizi ziren biztanleak % 78 ziren; aitzitik, landa-eremuetan % 22; duela hirurogei urte 
ia % 50 ziren bakoitzean. Indigenei dagokienez, 11,7 milioi daude, eta horietako gehienak 
landa-eremuan bizi dira. Familien buru direnei dagokienez, 100 etxetatik 25 emakume baten 
ardurapean daude.

Zentzu askotan Mexiko desberdintasun sozial handiak dituen herrialdea da; 2012. urtean, 
Gizarte Politika Ebaluatzeko Batzorde Nazionalak (CONEVAL) argitaratu zuen 53 milioi 
pertsona pobrezia-egoeran zeudela, eta 13 milioi, berriz, muturreko pobrezian.

Bestalde, enplegu duina lortzeko aukerarik ez izatea oraindik ere arrazoi nagusia da jendeak 
migratzeko, azken urte hauetan indarkeria izan da beste kausa. 2010. urtean, 1.1 milioi 
pertsonak migratu zuten; kalkulatzen da % 74,8 gizonak izan zirela eta % 25,2 emakumeak; 
badira hainbat hamarkada esaten dena Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, 
Mexikoko estatua eta Puebla migratzaileen estatu “sortzaileak” direla, jomuga nagusia 
Estatu Batuak izanik oraindik ere. Emakumeek migrazio-prozedurekin duten harremana 
aldatu egin da; orain ez dira soilik laguntzaileak edo ikusleak, baizik eta orain partaidetza 
aktiboa eta goranzkoa dute prozesu horietan eta, gainera, hainbat zoritxarri egin behar diete 
aurre beste lekuetara joateko bidaian. 

Mexikon kultura-aniztasun handia dago, 89 hizkuntza indigena daude4. Horien artean 
nagusiak honako hauek dira: nahuatl, zapoteco, mazahua, tzeltal, tzotzil, maia, yaqui, 
mixteco, besteak beste. Nabarmendu behar da biztanle indigenen artean daudela marjinazio-
indize handienak (osasuna, hezkuntza, oinarrizko zerbitzuak, lana); 2012. urtean 8,2 milioi 
indigena zeuden pobrezia-egoeran, hau da, % 72,3; muturreko pobrezian 3,5 milioi indigena 
zeuden, hau da, % 30,65.

Baliabide naturalei dagokienez, gure herrialdea biodibertsitatean bosgarren postuan dago 
mundu-mailan; ingurumen-arazoak daude eguneroko bizitzan herrialdeko hainbat tokitan: 
ur-eskasia, ibai kutsatuak, megaproiektuak presetan edo meategietan, deforestazioa 
eta klima-aldaketaren inpaktuak, besteak beste. Horrek esan nahi du 9 milioi pertsonak 
baino gehiagok ez duela tutu bidezko ur-zerbitzurik, eta 13 milioik baino gehiagok ez 
duela drainatze-zerbitzurik; gainera, saneatzen den hondakin-ur kantitateak ez du % 30 

3  Rodríguez, Brenda, Salazar Hilda, Salazar Rebeca. 2013,  Generoaren eta uraren balantzea: ikaskunt-
zak, lorpenak eta ikuspegiak. MMA. Mexiko.

4  2010, INEGI.

5  2012, CONEVAL.
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gainditzen. Mexiko munduko freskagarrien kontsumitzaile handiena izateaz gain (163 litro 
pertsona bakoitzeko urtean), botilatutako uraren kontsumitzaile handiena da (234 litro 
pertsona bakoitzeko urtean). Kontsumo horren kausa nagusietako bat —osasunari kalte 
larriak eta familia pobreenei inpaktu ekonomikoak eragiten dizkiena eta kontsumitutako 
energiarengatik eta sortutako zaborrarengatik ingurumen-hondamendia eragiten duena— 
edateko kalitate oneko ura eskuratzeko aukerarik ez izatea da. 

2012. urtean, ura eta saneamendua maila konstituzionalera igo ziren; baina horren ondorioz 
ez dira politika argiak sortu herrialdeko eremu askotan ura eskuratzeko duten ezintasunari 
aurre egiteko. 2002ko Eskubide Ekonomikoen, Sozialen eta Kulturalen Nazioarteko Itunaren 
15. Ohar Orokorrak ezartzen du urak eskuragarri egon behar duela, kalitate onekoa izan behar 
duela, fisikoki eta ekonomikoki eskuragarria izan behar duela; horrez gain, informaziorako 
sarbidea izan behar dela eta ez dela diskriminaziorik izan behar; horiek izan behar dute 
joerak uraren programak eta politikak diseinatzeko. 

Testuinguru askotan, horrek eragin du emakumeak eta gizonak, kolektiboak eta 
mugimenduak antolatzea borrokarako eta/edo kudeaketarako prozesuei ekiteko haien 
ingurumena, ura, eta, horrenbestez, giza eskubideak defendatuko direla bermatzearren. 
Arrazoi horien eta beste batzuen ondorioz formulatu zen eta gaur egun ere indarrean dago 
Emakumeen Agenda Urdina, uraren kudeaketa demokratikoa eta ekitatiboa egiteko eredu 
baterako proposamen gisa.

Generoa eta Ingurumena Sarea
Generoa eta Ingurumena Sarea (RGEMA) 1995ean sortu zen Txinan egin zen Emakumeei 
buruzko Laugarren Mundu Konferentzia zela medio. Sare horrek berrogei feminista ikertzaile 
baino gehiago biltzen ditu, baita emakumezko kontsultore independenteak, gizarte-
erakundeak, gobernuz kanpoko erakundeak eta ingurumenaren eta generoaren alorreko 
gaiak lantzen dituzten Mexikoko estatuetako kolektiboak ere (azken urte hauetan gizonak 
sartu dira), hau da, urte askotan hainbat motatako gizarte-prozesuekin lotuta egon diren 
emakumeen eta gizonen multzo batek osatzen du; eta horrek aberastasuna dakarkio guk 
garatzen dugun lan komunitarioari eta erakunde-arlokoari. Sarearen helburu nagusiak 
honako hauek dira:

• Genero-ekitatea garapen sostengarriko proiektuetan eta politika publikoetan sar dadin 
sustatzea.

• Genero-ikuspegia duten garapen sostengarriari buruzko tokiko prozesuak eta prozesu 
komunitarioak sortzea eta haiek laguntzea.

• Mexikon eta Latinoamerikan generoaren eta sostengarritasunaren artean dauden 
loturak bereziki ulertzea ahalbidetzen duten esperientziak, azterlanak eta ikerketak 
sistematizatzea. 

Proiektuak edo ekimenak gauzatzeko, RGEMA Sareko kideak generoaren eta ingurumenaren 
korronteko teorietan eta metodologietan oinarritzen dira. Aipatutako korrontea honako 
printzipio hauetatik abiatzen da:

• Helburua ez da emakumeak lehendik dauden garapen-prozesuetan sartzea, baizik 
eta alternatibak eraikitzea gizarte-harreman desberdinak eraldatzeko, emakumeek 
autonomia eta ahalduntze handiagoa izan dezaten. 
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• Emakumeek etxeko eremuaren barruan eta kanpoan egiten dituzten ekarpenak 
aztertzen ditu; izan ere, emakumeek aldi berean garatzen dituzte ugaltzaileen eta 
produzitzaileen rolak. 

• Emakumeak aldaketa-agente gisa ikusten dira, ez, ordea, hartzaile pasibo gisa; ildo 
horretan, aldaketa sakonak sustatzen eta finkatzen ditu nagusi diren egitura sozial, 
ekonomiko eta politikoetan6. 

Emakumeen Agenda Urdinaren kasuan, orientazio metodologiko horiek baliatu dira 
azterketan, eta azterketa horretan erabili diren hiru ardatz ezinbestekoak hauek dira: 

• Nork egiten du zer? Lanaren banaketa sexuaren arabera.

• Nork erabiltzen du zer? Baliabide naturalen erabilera, sarbidea eta kontrola.

• Nork erabakitzen du zer? Ingurumen-arloko erabakiak hartzea eta botere-
harremanak.

Emakumeen Agenda Urdina7

2006an, Mexikon Uraren Mundu Foroa egin zenean, RGEMA Sarearen ustez, ezinbestekoa 
da jakitea genero-harremanek ura kudeatzeko, maneiatzeko eta kontrolatzeko prozesuetan 
zer eragin duten. Ekimen hori Foro hartan aurkeztu zen, baita gizarte zibilak Ura Defendatzeko 
Nazioarteko Foroan antolatu zuen hartan ere (“ofiziala” egin zenean gauzatu zen hura 
ere). RGEMA Sareak sustatu zuen Emakumeen Agenda Urdina8 eraikitzea honako helburu 
honekin:  

• Emakumeek uraren inguruan dituzten arazoak, interesak eta proposamenak 
identifikatzea.

• Komunitatearen antolamendua sustatzea uraren kudeaketa ekitatiboa eta demokratikoa 
lortzeko, emakumeak subjektu sozial gisa indartuz. 

• Genero-ikuspegia Mexikoko ur-politiketan sar dadin eragitea. 

Emakumeen Agenda Urdina lortzeko parte hartzeko hiru tailer egin ziren emakumeekin eta 
gizonekin Mexikoko hamabost estatutan baino gehiagotan; horrez gain, ikerketa-prozesu 
bat egin zen eta haren ondorioz sortu zen ekimen hau. Edukiak gaikako lau bloketan 
bildu ziren: a) Giza kontsumorako eta etxeko kontsumorako ura; b) Nekazaritzarako eta 
produkzio-jardueretarako ura, c) Ura, ingurumena eta generoa eta d) Partaidetza, kudeaketa 
eta gatazkak. 

Bloke horiek emakumeek identifikatutako arazoen eta egindako proposamenen ondorio 
direnez, egoeraren azterketa integrala egin daiteke eta emakumeek ura erabiltzen duten 

6  Priego, Karla Inmujeres aldizkarian, Esperientzia arrakastatsuak genero-ikuspegia txertatzean, 2002.

7 Rodríguez, Brenda, Salazar Hilda, Salazar Rebeca. 2013. Op cit. 

8  Emakumeen Agenda Urdina Generoa eta Ingurumena Sareak bultzatu zuen Garapenerako Nazio 
Batuen Programaren (PUND), Ingurumenaren eta Natura Baliabideen Idazkaritzaren (SEMARNAT) eta 
Uraren Teknologiaren Mexikar Institutuaren (IMTA) laguntzarekin. 
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esferak ikusaraz daitezke, emakumeak normalean kokatu ohi diren etxeko eremutik 
haratago. Hau da, agerian jartzen da emakumeek ekonomian, ingurumenean eta politikan 
duten rola. RGEMA Sarearen izaera dela medio, bi ekintza bultzatu dira aldi berean bi 
eremutan (komunitatea eta erakundeak) eta konpromisoak ezartzea eta emaitzak lortzea 
ahalbidetzen duen estrategia gisa zehaztu zen argi eta garbi. 

Prozesu horren lehenengo emaitzetako bat “Generoa Mexikoko ur-politiketan: 
proposamenak” izeneko dokumentua izan zen. Dokumentu hori 2007an aurkeztu zitzaion 
gobernu federalari, eta dokumentu hartako gomendioak eta eskaerak Uraren Batzorde 
Nazionalera (CONAGUA) bideratuta zeuden, ur-politikak gidatzen dituen erakundea baita. 
Gomendio eta eskaera horien artean honako hauek dira aipagarrienak:

Giza kontsumorako eta etxeko kontsumorako ura:

• Inbertso publikoan lehentasuna ematea edateko uraren zerbitzurik ez duten landa- eta 
hiri-eskualdeei.

• “Estalduraren” kontzeptua berriro formulatzea, erregulartasuna, kalitatea, kantitatea 
eta eskuragarritasuna, hau da, Ura izateko Giza Eskubidearen ezinbesteko elementuak 
sartzeko.

Nekazaritza eta produkzio-jarduerak:

• Emakumeak uraren produzitzaile eta erabiltzaile gisa aitortzea lurraren jabetzari 
dagokionez duten baldintza juridikoa kontuan izan gabe.

• Emakumeei bideratutako gobernu-programak berriz dimentsionatzea: emakumeek 
ureztapen-teknologiak eta ureztapen-azpiegitura, ur-eremuen emakidak eta tre-
bakuntza lortzeko duten aukera.

Ura, ingurumena eta generoa 

• Ura Babesteko Prokuradoretza sortzea erakunde autonomoaren izaerarekin, hiritartua 
eta behar adinako giza baliabide eta finantza-baliabide dituena.

Emakumezkoen parte-hartzea erabakiak hartzeko garaian

• Emakumeak sartzea ur-baliabideei buruzko politiken eta programen diseinuan 
plangintza egiteko, egikaritzeko eta ebaluatzeko erakunde guztietan, hau da, erakunde 
komunitarioetan eta nazioko, estatuko nahiz udaleko garapen-planetan, sektore-
arloko politikak eta aurrekontu-esleipena barne. 

• Baiezko ekintzak sustatzea, emakumeek partaidetza handiagoa izan dezaten 
administrazio- eta lege-arloko egituretan eta sektoreak nahiz herritarrak ordezkatzen 
dituzten organoetan ez ezik, Arro Kontseiluan eta Ureztatze Barrutietan ere.

Aurkezpen horrek 2007an ahalbidetu zuen generoaren eta uraren gaia iritzi publikoan jartzea, 
baina erakundeek ez zuten inolako konpromisorik hartu proposamenen inguruan, eta hori 
urteetan zehar eragozpen bat izan da CONAGUAren barruan eragina izateko. 

2008an, RGEMA Sareko kideek balantze bat egin zuten eta definitu zen ezinbestekoa zela 
estrategiak diseinatzea eta sustatzea, batez ere subjektu sozialak indartzeko, urari buruzko 
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tokiko erabakietan kontuan har daitezen. Horrez gain, identifikatu zen Emakumeen Agenda 
Urdinak, berez, ez zuela antolamendu-prozesurik ematen, eta, hortaz, alderdi hori indartu 
behar zela. Adierazitako proposamenak emakumeekin –eta gizon batzuekin– egindako 
lanetik etorri ziren, eta, hortaz, komenigarria zen emakumeek ere proposamen horiek tokian 
sustatzea eta ez soilik komunitatean.  Erabaki zen estrategiak dagokion mailan garatuko 
zirela estatuetan, betiere sareko kideen interesaren, profilaren eta gaitasunen arabera. 

Erakundeen, komunitatearen eta herritarren 
estrategiak9

Emakumeen Agenda Urdinaren esparruan gauzatu diren estrategiak bi eremutan gauzatu 
dira biztanleriarekin, bereziki emakumeekin eta beste estrategia batzuk erakundeei 
bideratuta egon dira; horri “eragiteko matxarda” deitzen zaio, eta erantzuten dio, alde 
batetik, ur-programak prestatzeari dagokionez gaiari hasiera emateko baldintza egokiak 
sortzeko premiari, eta, bestetik, emakumeek tokiko eremuan uraren inguruan antolatzeko, 
parte hartzeko eta erabakiak hartzeko duten gaitasuna indartzeko premiari. 

Emakumeen Agenda Urdina feminismoaren printzipioetan oinarritzen da: a) emakumeen 
giza eskubideak onestea eta ulertzea; gai hori zeharkakoa da proiektu, metodologia eta 
ekimen guztietan; b) uraren inguruko arazoen azterketaren bitartez gizarte-arloko eta 
genero-arloko desberdintasunak areagotzen dituzten botere-harremanak aztertzen dira, 
c) aztertzen da sistema patriarkala ur-politiketan eta ur-programetan azaltzen ote den, 
baita horietan guztietan genero-ikuspegirik ez ote dagoen ere, eta d) eztabaidan jartzen 
da urarekin lotutako arazo pribatuak gai publikoak direla, eta publikoak diren aldetik 
proposamenak egin behar dira eremu guztietan. 

Eragiteko estrategiak honako hauek izan dira:

• Uraren inguruko erabakiak hartzen dituztenei informazioa eman dadin eragitea. 

• Aurkezpen publikoak maila federalean, Barruti Federalean, Morelosen, Zacatecasen, 
Yucatánen eta Chihuahuan; aurkezpen batzuetara gobernadoreak, ingurumeneko 
idazkariak edo Inmujeres erakundearen titularrak bertaratuko dira. 

• Generoari eta urari buruz sentsibilizatzeko tailerrak uraren organo operadoreen 
funtzionarioekin eta Barruti Federaleko, Moreloseko, Zacatecaseko, Querétaroko eta 
Tabascoko bestelako erakundeetakoekin. 

• Genero-ikuspegia zeharkako bihurtzeko tailerrak eskualdeko gerentziekin eta 
CONAGUAko genero-loturarekin 2010. eta 2013. urteetan.

• Yucatán Penintsulako Lurpeko Uren Batzorde Teknikoan parte hartzea 2012. urtetik 
aurrera. Partaidetza hori indarrean dago oraindik.  

• Ingurumen eta Natura Baliabideen Idazkaritzaren Garapen Sostengarrirako Herritarren 
Kontseiluetan parte hartzea 2006-2012 eta 2013-2018 aldietan.  

9 RGEMA Sarea sortu zuen eta Sare horretako kide den Emakumea eta Ingurumena erakundeak sortu eta 
sustatu ditu generoari eta urari buruzko erakundeen eta herritarren estrategia batzuk. 
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• Emakumeen Agenda Urdina bultzatzeko lankidetza-hitzarmena sinatzea Inmujeres 
erakundearen eta Ingurumen Idazkaritzaren artean, Yucatán, 2008. 

• Emakumeen Agenda Urdinari buruzko adostasun-gunea Chihuahuan, 2007.

Horrek guztiak erakunde-ekintzak ekarri ditu, eta ekintza horiek balio dute, alde batetik, 
genero-ikuspegia ur-politiketan txertatzeko; emakumeek eta gizonek mekanismoak izateko 
uraren arazoak ikuspegi horretatik konpon daitezen kudeatzeko (horretarako, honako 
erronka honi egin beharko zaio aurre: herritarrak, bereziki emakumeak indartzea estatu 
desberdinetan); gainera, lorpen horiei esker, RGEMA Sarea erreferente bat da gaian toki-
mailan, maila nazionalean eta nazioartean. Hona hemen ekintza batzuk:

• Emakume berunlarien programa genero-ikuspegiarekin, Barruti Federalaren, 
Querétaroren eta Morelosen partaidetzarekin. 

• Generoari eta urari buruzko erakunde arteko talde bat sortzea. 2007. Barruti Federala

• Genero-ikuspegia duten ildo estrategikoak Ura izateko Giza Eskubidearen Kapituluan. 
Barruti Federalaren Giza Eskubideen Programa, BF GEP. Barruti Federala.

• Emakumeen eta Gizonen Aukera Berdintasunerako Programa, garapen sostengarria 
eta ingurumena eskuratzeko gaikako ardatza, 2010. Barruti Federala.

• Emakumeen eta Uraren Programa Zacatecasen, 2008.

• Genero-ikuspegia sartzea Uraren Estatuko Batzordearen Uraren Kultura-arloan, 
Morelos, 2009.

• Genero-arloa sortzea Uraren Estatu Batzordean, Querétaro, 2011-2012.

Garrantzitsua da aipatzea erakunde-arloko logikak beti ez datozela bat prozesuen logikekin, 
eta askotan, hori eragozpena izan dela batez ere konpromisoei eta erabakiei jarraipena 
egiteko. 

Komunitatearen eta herritarren estrategiak honako hauek dira:

• Emakumeen Agenda Urdinean parte hartzeko diagnostikoak.

• Emakume berunlarien –iturginen– tailerrak (Barruti Federala, Querétaro, Morelos).

• Generoari eta Urari buruzko Eskolak: uraren kudeaketa demokratikoa lortze aldera. 
(Barruti Federala, Querétaro, Morelos, Chiapas, Jalisco, Guerrero)

• Generoari eta urari buruzko esperientziak trukatzea ordezkaritzen eta estatuen artean.

• Uraren eta saneamenduaren ekotekniei buruzko trebakuntza genero-ikuspegitik. 
Morelos. 

• Ura izateko Giza Eskubideari buruzko Jardunaldiak.

• Genero-sareak eta ur-sareak sortzea (Barruti Federala).

Estrategia horiek tresna bat izan dira emakumeek jakiteko ura beren herrietan zer egoeratan 
dagoen; ura eta genero-gaiak administratzeko eta maneiatzeko ardura duten erakundeak 
identifikatzeko; generoari eta urari buruzko itunak, hitzarmenak eta legeak ezagutzeko; 
beruneriari eta baliabidearen gaineko jakinduriak edo legendak berreskuratzeari buruzko 
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trebetasun teknikoak lortzeko; kudeaketa-prozesuetan eta erabakiak hartzeko garaian 
emakumeek duten partaidetzari buruz gogoeta egiteko; genero-harremanei eta emakumeek 
urarekin lotutako arazoekin duten loturari buruz gogoeta egiteko; proiektuak kudeatzeko 
gaitasunak garatzeko. Ekintza horiek guztiek lagundu dute, neurri batean, emakumeak 
ahalduntzen, eta “jakintzaren Stillson giltza” deitu diogu horri. 

Hemen gehienak emakumeak gara eta konturatu gara lehen mailako herritarrak 
garela... Ordezkaritzaren programei eta generoaren eta uraren Eskolari esker 
gure giza eskubideen berri izan genuen, ikasi genuen ura eskubide bat dela; 
eta ezinbestekoa dela urari buruzko programak egiten dituenak emakumeen 
hitza eta proposamenak entzutea arazoak konpontzeko. Margarita de la Rosa, 
Generoaren eta Uraren Agendaren aurkezpena Iztapalapan, iraila, 2012.

Agenda Urdinean parte hartu duten emakume-talde batzuek urari eta saneamenduari 
buruzko proiektuak garatu dituzte (Morelos); baita ingurumen-saneamenduari eta 
elikagai-segurtasunari buruzkoak ere (Yucatán) RGEMA Sareko kideen bultzadarekin edo 
laguntzarekin. 

Garrantzitsua da aipatzea urte hauetan, kultura-testuinguruen eta hiri-, landa- edo indigena-
arloko genero-aginduen arabera, RGEMA Sareko kideek estrategiak garatu dituztela 
gizonak ere prozesu horietan sartzeko eta sentsibilizatzeko emakumeek ere uraren inguruko 
erabakietan parte hartzeko premia dutela. 

Egokia izango litzateke Uraren Eskola ematea udalerriko ur-batzordeei, gehienok 
gizonak baikara eta emakumeek ere parte hartzeko eskubidea dutela ulertu 
behar dute. Don Lorenzo, San Juan Cancuc, Chiapas, 2012.

SACMEX sistemako langile gisa eta Agua y Vida AC elkarteko kide gisa, oso 
interesgarria izan zen uraren arazoetara hurbiltzea generotik abiatuta eta 
zer esan nahi zuen ulertzea. Eta batez ere ni konturatzea ezinbestekoa zela 
kideei entzutea elkarrekin proposamenak egiteko uraren inguruko arazoak 
konpontzearren. Gerardo Palacios, Generoaren eta Uraren Agendaren 
aurkezpena Iztapalapan, iraila, 2012.

Jakin badakigu hainbat estatutan hasi ditugun prozesuak ekarpen bat direla, baina oraindik 
ere ezinbestekoa da ura kudeatzeko eredua eraldatzea, eta, batez ere, genero-harremanak 
etxeko eremuan, erakunde-eremuan eta ekonomia-eremuan.  

Urte hauetan Emakumeen Agenda Urdinean egin den guztiarekin, guk uste dugu inpaktuak 
positiboak direla, beharbada ez hasiera batean espero genuen bezalakoak; nolanahi ere, 
bideak eta prozesuak berak “eskatu” dute estrategien norabidea edo diseinua aldatzea. 
Esate baterako, erakunde-mailan lortu zenak erakusten du gaitasun handia zegoela gai 
horiek kokatzeko, baina batzuetan ezinezkoa izan da iraunaraztea hainbat alderdirengatik. 
Sarearen interes handiena izan da, alde batetik, emakumeak eta, bestetik, agentzia-
gaitasuna indartzea emakumeak kontuan har ditzaten tokiko ur-politikak egiterakoan eta 
diseinatzerakoan; horregatik, guk geuk zuzentzen ditugu gure jarduera gehienak eta jarduera 
horietan inpaktuak hainbat planotan gertatu dira, arestian adierazi dugunez.

Beste inpaktu positibo bat da jarduera guztiekin jakintza eta gaitasunak lortu direla sare gisa 
jarduteko, eta horiek guztiek gaiari buruzko profesionalizazioa eragin dute; RGEMA Sarea 
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generoari eta urari buruzko erreferentea da maila nazionalean10; orain gaia landa-eremuetan 
nahiz hiri-eremuetan sakonago aztertzea ahalbidetzen duten elementuak daude. 

Aitorpen horretarako funtsezkoa izan den zerbait emaitzen sistematizazioa izan da, baita 
gai horiei eman zaien ekarpenaren berri orokorrean ematen duten metodologiak, ikerketa 
diagnostikoak, gidak, hedapen-koadernoak, eta generoari, urari eta ekotekniei buruzko 
pasadizoak argitaratu izana; genero-ikuspegia biltzen duen material didaktikoa, ura 
eskuratzeko giza eskubideari buruzko materiala, hain zuzen ere. 

Loturak feminismoekin eta bestelako eragileekin
Mexikon, beste herrialde batzuetan bezala, ezin dugu feminismo bakar batez hitz egin, 
aniztasuna baitago. Garrantzitsua da kontuan hartzea gai horiek ez direla beti azaltzen 
leku horietan, orokorrean ez dagoela ikuspegi hori eta ez direla ulertzen11. RGEMA Sareko 
kideak hainbat estatutan daudenez, loturak ezarri dira erakunde feministekin, emakumeen 
erakundeekin edo erakunde akademikoekin, betiere generoaren eta ingurumenaren 
antolamenduaren ikuspegitik, eta antolamendu hori agenda feministetan sartzeak duen 
garrantzia erakutsiz. Horregatik, ezinbestekoa da leku horietan egotea eta “gure gaiak” 
sartzea. Esate baterako, Mujer y Medio Ambiente AC Elkartea 2013an egin zen Encuentro 
Feminista Chilango izeneko Topaketa sustatu zuen taldeko kide izan zen; gai hori azken 
aldarrikapen publikoan txertatzea lortu zen; horrez gain, lortu zen kideek identifikatzea gai 
hori garrantzitsua zela hainbat alderditan, bereziki uraren gaian eta urak generoarekin duen 
loturan.

 Emakumeen Agenda Urdinak Generoaren eta Uraren Munduko Aliantzaren (GWA) laguntza 
ere izan zuen 2006-2008 aldian. Urte horietan ur-politiketan eragitera bideratutako jarduerak 
gauzatu ziren. 

Beste eragile batzuei dagokienez, RGEMA Sarea Ura izateko Eskubidearen aldeko Mexikoko 
Erakundeen Koalizioaren (COMDA) fundatzailea da; hasieratik sartu da generoaren gaia 
eremu honetan egin diren proposamen politiko eta metodologikoetan. Koalizioaren zati gisa 
Latinoamerikan VIDA Sarean (Uraren Defentsarako eta Ura izateko Eskubiderako Zaintza 
Interamerikarra) hartu genuen parte.

Eragozpenak eta erronkak 
Genero-ikuspegia ur-politiketan sartzea lortzeko eragozpen handienetako bat da politika 
horiek “hodiaren” ideian oinarrituta daudela eta teknikoa dena beste alderdi batzuen 
(alderdi soziala edo sostengarritasuna) gainetik nagusitzen dela. Gainera, Ura izateko Giza 

10  2008an generoari buruzko Jardunbide egokiaren aitorpena jaso genuen, Nazio Batuen Garapen 
Programaren América Latina Genera proiektuarengatik; horrez gain, ekofeminismoari buruzko topaketa 
eta mintegietan hartu genuen parte Brasilen 2009an eta Espainian 2010ean.

11  Maila nazionalean erakunde gutxi daude, eta horien artean Landa-arloko Aholkularien eta Sustatzaileen 
Sarea (REDPAR) eta RGEMA Sarea daude, generoaren eta ingurumenaren antolaketarekin lan egiten 
dutenak edo beren jardueretan ikuspegi hori hartzen duten emakumeen taldeak. 
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Eskubidearen nozioa berri samarra da gure herrialdean eta ezinbesteko baliabidearekin 
lotutako erakundeek ez dute ikuspegi hori, ezta generoarena ere. Era berean, gai hori ez da 
azaltzen imajinario sozialean. Horrek guztiak esan nahi du epe ertaineko eta luzeko erronka 
izango dela.

Bestalde, sektore honetan genero-ikuspegiaren zeharkakotasunean aurrera egitea 
ahalbidetuko lukeen nazioarte-mailako eta maila nazionaleko esparru juridikoa badago, 
baina emakumeen estatuko institutuak ez dira atera emakumeen aurkako indarkeriari 
lotutako agendatik eta ez dituzte garapenarekin eta ingurumenarekin lotutako gaiak txertatu; 
institutu gutxik egiten dituzte gai horiei lotutako jarduerak. Hainbat esperientzia atsegin 
izan dira, non emakumeen institutuek babestu duten Emakumeen Agenda Urdina, esate 
baterako, Barruti Federalean, Zacatecasen, Morelosen, Querétaron eta Sonoran; izan ere, 
toki horietan administrazio-aldaketak eta gaia instituzionalizatu gabe egoteak aurrerapenak 
murrizteko alderdiak izan dira. Gainera, hori areagotu egiten da ez dagoelako konpromiso 
horiek betetzea eskatzen duen indar sozialik.

Emakumeen Agenda Urdinari esker gaur egun agerian dago emakumeak uraren kudeatzaile 
nagusiak direla, baina emakumeak ez daudela erabakiak hartzeko garaian. Orain badakigu 
beste arazo batzuei aurre egin behar dietela, eta arazo horiek uraren arazoei lotuta murriztu 
egiten dute emakumeek parte hartzeko gaitasuna; askotan ez dute beren eskubideei 
buruzko informaziorik ezta eskubide horiek baliatzeko moduari buruzkorik ere; ez dituzte 
ezagutzen uraren problematikaren egiturazko kausak. 

Badakigu ura kudeatzeko eredua generoarekiko itsua dela ura lortzeari, eskuragarri izateari, 
uraren kalitateari eta plangintzari dagokionez, eta horrek genero-inpaktu desberdinak 
ekartzen dituela, esate baterako, denboraren erabilerari dagokionez, hirietako eta 
landetako hainbat eremutan, emakumeek lanaldi bikoitza edo hirukoitza dute uraren arazoak 
konpontzearekin eta etxeko lanarekin lotutako jarduera guztiengatik; genero-rolek irauten 
dute oraindik, imajinario soziala dela medio emakumeek dute uraz hornitzeko ardura, 
horrez gain, etxekoen unitatea osatzen duten kideen “zaintzaileak dira” baldin eta kide 
horiek gaixotasunen bat badute kalitate txarreko ura kontsumitzeagatik edo ukitzeagatik; 
uraren inguruko erabakiak hartzeko guneak mugatuta daude emakumeek parte hartzeko. 
Horrek eragiten du emakumeek agintaritzarekin egiten dituzten eskaerak premia praktiko 
gisa egiten dituztela, ez premia estrategiko gisa; horrez gain, ez dira subjektu sozial gisa 
kokatzen.

Beste aurkikuntza garrantzitsu bat da uraren arazoa egiturazkoa dela, eta, horrenbestez, 
era askotako konponbideak eskatzen ditu eskualdearen arabera, hainbat eremutan, eta 
eskumen espezifikoak ditu baliabidearen kudeaketan parte hartzen duen eragile bakoitzeko. 
Urte hauetako esperientziari esker esan daiteke genero-ikuspegia oso tresna baliagarria 
dela dimentsio sozialak eta genero-dimentsioak uraren politiken erdigune gisa jartzen 
dituelako. Ezinbestekoa da herritarren –bereziki emakumeen– partaidetza sustatzea 
arazoak konpontzeari dagokionez, orain aurre egin behar dieten arazoak gainditzeko.

2013. urtean, bere urteroko bileran, RGEMA Sareak urte hauetako estrategiei, lorpenei 
eta eragozpenei buruzko gogoeta egin zuen; erabaki zen beharrezkoa zela eragiteko 
matxardarekin jarraitzea, baina emakumeekin egindako lanean indar handiagoz, hor has 
baitaiteke aldaketak egiten behetik hasita, esate baterako, emakumeen eta uraren sareak 
sustatzea eta esperientzia arrakastatsuak trukatzeko aukera ematea. Gainera, uraren 
antolamendua eta kudeaketa indar handiagoz lotuko dituzten prozesuak sustatuko dira.
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Epe laburreko beste erronka bat da eraginarekin jarraitzeko ekintzak formulatzea genero-
ikuspegia politika publikoetan sartzeko aurrerapenak lortu ziren erakundeetan, batez 
ere emakumeekin eta gizonekin gauzatutako prozesuak daudenetan. Horretarako, urte 
hauetan ikasitakoari heldu behar zaio berriro, Emakumeen Agenda Urdinak egindako 
proposamenetarako, indarrean daudenetarako eta esperientziari esker hobetu direnetarako. 

Urarekin lotutako erakundeekin edo mugimenduekin eta generoari eta urari buruzko 
interesa duten kide feministekin egindako aliantzak indartzeak estrategia izaten jarraituko 
du esperientzia horren ekarpenak eta proposamenak ikusarazteko.

Ekintza horien nahasketari esker aurrera egin ahal izango da uraren kudeaketa-eredu bat 
eraikitzeko, eta eredu horretan emakumeek eta gizonek beren giza eskubideak, eta bereziki 
uraren eskubidea baliatu eta egikarituko dute.





Emakume baserritarrak 
mugimenduan: Nola lortu 
nekazaritza-mundu feministagoak 
eta feminismo nekazariagoak?
Leticia Urretabizkaia Gil
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Ezer baino lehen, Garapen Lankidetzarako Euskal Agentziari eta Bilboko Udaleko 
Berdintasun, Lankidetza eta Hiritartasun Sailari eskertu nahiko nieke jardunaldi hauetan 
parte hartzeko gonbidapena. Politikoki inplikatutako Bizkaiko, Gipuzkoako, Arabako eta 
Nafarroako emakume baserritarrekin egindako elkarrizketen bidez burututako ikerketa 
baten fruitu da gonbidapen hau, zehazki EHNE nekazarien sindikatuan inplikatutakoekin1. 
Ikerketaren eta haren ondorengo zabalkundearen helburua haiei ahotsa ematea da, baita 
nekazaritza-munduan, eta horren inguruko ikerketetan ere, sarritan aitortzen ez zaien paper 
protagonista ere. Horregatik, onartu behar dut gonbidapen honek zenbait kontraesan eragin 
dizkidala. Lehenik, nekazaritza-munduko emakumeen egoeraren heterogeneotasunaz 
hitz egin nahi izatea erantzukizun itzela da, nire posibilitateetatik ihes egiten duena, eta, 
horrenbestez, nire asmoa ez da orokortzea, baizik eta zenbait egoera, gogoeta eta eskaera 
aditzera ematea, betiere elkarrizketatutako emakumeek adierazten dituzten moduan. 
Bigarren kontraesanaren arrazoia da nik haien hitzei jarraiki hitz egin beharra, haiek baino 
hobeto ez baititu inork errepikatuko. Izan ere, haien hitzek ematen dute atentzioa beste 
ezerk baino gehiago inor haiei entzutera esertzen denean, baita artikulatzen duten diskurtso 
sendoak ere, aldi berean diskriminatua eta pribilegiatua den ingurune horrek, nekazaritza-
inguruneak, ematen dien ikuspen-argitasun horrekin. Hori horrela, hasiera batean egokia 
iruditzen zitzaidan haiek izatea horrelako marko batean hitz egin behar zutenak, ezinbesteko 
protagonistak baitira, baina jardunaldien antolakuntzak emakume baserritar baten mintzaldia 
baino lehen testuinguru-azterketa bat egotea nahi zuenez, hemen nauzue gaur, konplexua 
dena errazteko erronkari aurre eginez, edo erraza dena konplexu bihurtu nahi izan gabe, hori 
baita ikerketak eta hari lotutako emaitzen azterketak sarritan lortzen duena. 

Behin hori esanda, emakume baserritarrei zenbait fronte bereizi eta osagarrietan borroka 
egitera behartzen dien testuinguruaren zenbait zertzelada ikusiko ditugu. Horrela 
baino ez ditugu ikusi ahalko puntu horretatik eratorritako zenbait erronka nekazaritza-
mundu feministagoak lortzeko bidean aurrera egiteko, baita hiri-munduen eta feminismo 
nekazariagoen bidean lankidetzak aurkitzen dituen erronken gainetik aurrera egiteko ere. 

1.  Emakumeen borrokak:  
“beti egon gara sistematik kanpo…”

Ponentzia hau idazten hasi nintzenean, ezin nuen burutik kendu gai horren inguruan eman 
nuen lehenengo hitzaldia, Mugarik Gabe erakundeak Arrasaten “Emakumeen borrokak” 
izenburuko ekitaldian parte hartzeko egin zidan gonbidapen baten ondorioz. Nik emakume 
baserritarrei buruz hitz egin behar nuen eta Nazaria Tum Salik Guatemalatik zetorren hango 
emakumeen borroka heroikoa guri azaltzeko, beren herrixkak eta beren bizitzak galdu 
izanagatik, antolatu eta mendietatik borrokan jarraitzen baitzuten. Oinarrizko eskubideen 
horren hutsune larria aditzera ematen zaigunean, pentsa dezakegu ez dagoela kexatzeko 
edo borrokatzeko arrazoirik gure “abantailazko” egoeretatik begiratuta. Baina bi borrokak 
oso desberdinak direla kontuan izanda, garrantzitsua iruditzen zait hasteko emakume 
baserritarrak ere bizi duten testuinguruaren arabera borrokan dauden emakumeak direneko 
ideia berreskuratzea: borrokan baserriaren bizimodua iraunarazteko, industrializazio-, 

1  Ikerketa honen ondorio nagusiak “Las Mujeres Baserritarras: análisis y perspectivas de futuro desde la 
Soberanía Alimentaria. Incidencia y políticas públicas en el marco de la actividad agraria y el desarrollo 
rural” liburuaren bigarren kapituluan argitaratu dira; Baserri Press argitaletxeak argitaratutakoa da eta 
Emakundek finantzatu du lanaren argitalpena 2012an. 
Honako helbide honetan eskura daiteke: http://es.scribd.com/doc/123845450/Mujeres-Baserritarras.
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urbanizazio- eta burgesizazio-prozesuen eraginez azken garaietako krisialdi isil handienaren 
protagonista izan baita gaur egun desagertzeko arrisku handiak erakutsi arte; borrokan, 
bizimodu horrekin lotuta dagoen produkzio modua berriz duintzeko, galtzen ari baita 
elikadura-katean merkatuek eta nazioarteko enpresek erakusten duten intentsifikazio, 
intoxikazio eta joko librearen eraginez, borrokan gizonek duten eskubide eta aukera-
berdintasuna lortzeko mundu matxista, maskulinizatu eta isolatu batean. Konplexua dena 
errazteko lan horretan, asko gustatuko litzaidake borroka horiek zertan dautzan banan-
banan azaltzea, baina ikusten dudanez, emakume gisa eskubideen eta aukeren alde 
daramagun borroka hain da zeharkakoa, ez dut beste erremediorik testuinguru horretako 
lotutako hainbat elementu aztertzea baino, betiere ulertzen, enfokatzen eta zalantzan 
jartzeko lagunduko digun testuinguru feminista batetik begiratuta. 

Garrantzitsua da lehenik azaltzea zer hitz ari garen erabiltzen eta nola erabiltzen ditugun, eta 
bide batez zertaz hitz egiten ari garen ez dakitenak kokatzea: baserritar hitzak baserriarekiko 
lotura adierazten du. Haatik, baserri batean bizitze hutsak ez du pertsona bat baserritar 
bihurtzen; horrela balitz, esan genezake Euskal Herria baserritarrez beteta dagoela, kontuan 
izanda hiriko pertsonek erakutsi duten azkenaldiko gogoa landa-mundu lasai, ikusgarri eta 
folklorikoagoetan bizitzeko, betiere horrek behartzen ez badie beren oinarrizko ohitura eta 
azturak aldatzera. Baserritarra izateak bizimodu desberdina eskatzen du baserriko pertsonen 
eta ondasun naturalen arteko harreman kooperatibo batzuei jarraiki, autosufizientziaren bila 
betiere. Erakunde kolektibo bat dugu, non hainbat pertsonak erantzukizuna beren gain hartu 
eta lan egiten duten nork bere premiak hornitzeko eta soberakina saldu edo trukatzeko, 
nagusi den logika kapitalistarekiko alderantziz, non helburua banako irabazi handiena lortzea 
izaten baita, irabazi horrekin premia eta nahiak betetzeko. Era berean, inguratzen duen 
lurraldearekiko errespetua ere eskatzen du, gizarte-bizitzaren eta nortasun kolektiboaren 
funtsezko oinarri gisa.

Gaur egun, lehen aldiz gizateriaren historian, pertsona gehiago bizi dira hirietan landetan 
baino, eta horren ondorioz ahazten hasi gara natura-ondasunekiko erabateko mendekotasun 
hori eta lurrari lotutako bizimodu horiekin lotutako balio guztiak. Lurraren gaineko ikuspegi 
produktibistak merkatuaren premiak gogobetetzen ditu eta ez pertsonenak, eta lurra hainbat 
erabileratarako espekulatzeko eta lehiatzeko beste baliabide bat bezala hartzen da kontuan 
eta ez biodibertsitatearen eta elikadura-subiranotasunaren berme bat bezala. Horregatik, 
lehen baratzeak zeuden lekuan orain industrialdeak, merkataritzaguneak, aprobetxatu 
ezin diren pinu sail handiak, golf-zelaiak edo baita abiadura handiko trena ere ditugu, eta 
baratzeak geratzen diren tokian monolaboreak, makinak eta input kimikoak ditugu, baserritar 
ereduak irautea nabarmen zailtzen duen produkzio-sistemaren fruitu. Hori guztia politika 
publikoek sendotzen dute handizkako produktibitate-eredu berri honetarako laguntza eta 
pizgarrien eta landa-munduari ematen dion turismo-ikuspegiaren bidez. Sarritan, bizimodu 
horretara lotutako pertsonei geratzen zaien erremedio bakarra produkzio-eredua aldatzea da 
horrelako laguntzen bidez, produkzio-ikuspegia turistikoagoa den ikuspegi baterantz aldatzea 
nekazaritza-turismoko establezimendu eta landa-etxeen bidez edo bertan behera utzi. Haatik, 
ezin dugu arreta eman gabe utzi egungo joera, hots, bizi-eredu hori errebalorizatzea eta 
sektorerako inkorporazio berriak izan direla, sektorea bera iraunarazteko inkorporazio berriak 
daudela agroekologiaren eta elikadura-subiranotasunaren ikuspegi batetik. Horregatik, 
baserritar hitzaren definizio puruak jaiotzezko baserriaren munduarekin lotzea badakar ere, 
uste dut bidezkoagoa dela kontuan hartzea pertsona baserritarra ez dela jaiotzen, egin egiten 
dela eta, horrenbestez, elikagaien produkzioan aritzen den pertsona oro, komentatu ditugun 
bizimoduarekin, identitatearekin, lurraldearekiko loturarekin eta balioekin baserritarra da. 

Abiapuntutzat hartzen dugun kontzeptuzko esparru hori argitutakoan, bigarren pausua 
ikuspegi feminista batetik aztertzea da landa-analisi gehienek gainditzen ez duten diskurtso 
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horretan ez erortzeko. Mundu urbanoan bezala, baserrian ere familia da oinarrizko 
antolamendua eta lanaren sexu-banaketa bat ematen da, baina betiere nekazaritza-
inguruneak ematen dituen inguruabar bereziekin. Sexu-banaketa horren pean, gizonak 
normalean esparru publikoan dirua ematen duten lan produktiboez arduratzen dira, eta 
emakumeak ugalketa- eta zainketa-lanez arduratzen dira, etxekoen unitateetako esparru 
pribatuetan bizia ematen dutenak. Lehenengoak, dirua ematen dutelako, hain zuzen ere, 
sozialki balioetsitakoak dira, eta bigarrenak, bizia eman eta doakoak direnak, ez. Nekazaritza-
munduaren esparru pribatuan, oro har emakumeen erantzukizun esklusiboa da etxekoen 
unitateen eta familien zainketa- eta kudeaketa-lanak burutzea eta, hori horrela, inoren 
laguntza behar duten pertsonak beren kargura dituzten emakume asko baserrira itsatsita 
geratzen dira gizarte-zerbitzurik ez dagoelako eta zerbitzu horiek baliatzeko distantzia 
handiak bete behar dituztelako. Horrek zaildu egiten du emakumeek espazio eta denbora 
propioak izatea, eta baita ere emakumeek parte hartzea eta espazio publikoa okupatzea 
beren egoera aldatzeko. Nekazaritza-mundu horretan dena geratzen da familian, eta dena 
konpontzen da familiaren barruan, familia baita negoziatzeko eta gatazkak konpontzeko 
gunea, eta hori bera da joera nagusia genero-indarkeriari dagokionez, nekazaritza-munduko 
tabu handietako bat izanik.

Soro-lanei dagokienez, baserrien antolamendu kolektibo horretan, ez da zaila imajinatzea 
emakumeek arlo produktiboan ere lan egiten dutela familia-lanesku gisa, are gehiago kontuan 
hartzen badugu espazioak eta lanak ez daudela argi eta garbi mugatuta. Alde batetik, soroek 
etxebizitza inguratzen dute kasu gehienetan produkzioko gune gisa, eta nekazaritza- eta 
abeltzaintza-produkzioa den bizitza natural eta animalia-bizitzaren erreprodukzio horretan, 
bizitzarekin lotuta lan ugari burutu dituzte emakumeek, zaintzaile eta laguntzaile gisa 
duten egitekoa areagotuta. Horrelako lanen adibide dira haziak zaindu eta kontserbatzea, 
landareak eta animaliak zaintzea, ukuiluak garbitzea, elikagaien eraldaketa2 eta abar eta 
abar. Horren adibide nabarmenak daude gune publikoak okupatu diren modua kontuan 
izanda, hala nola feriak eta azokak, non batez ere saltzen ikusi ditugun, baina baita ere 
gizonak industrian lan egiteko errekrutatu eta emakumeak geratu direnean produkzio- eta 
ugalketa-jarduera guztien kargura. Gainera, gizonek beren soldatapeko enplegu berrietan 
beste balio indibidualistagoak hartzen dituzte beren gain, lehiakorragoak, eta, azken batean, 
kapitalistagoak, eta horrek beste erantzukizun bat hartzera eramaten ditu emakumeak, 
baserriaren balio propioak iraunarazteko gainkarga kulturala, alegia. 

Ziur asko denek entzun izan dugu hitz egiten emakume baserritarren botereari, indarrari eta 
erabakitzeko eta agintzeko ahalmenari buruz, errespetatu beharreko emakume gisa, baina 
ezin dugu ahaztu horrek guztiak duen aitorpenik eza pribatuaren alorraz haratago, eta horren 
ondorengo eskubiderik eza. Nekazaritza-inguruneko emakumeek burututako lan horiek 
beti kontuan hartu dituzte pertsona guztiek, baita emakumek berek ere, “familia-laguntza” 
gisa, ikuspuntu logikotik begiratuta, ezinbestean eta nahitaez. Familia-logika horretatik 
begiratuta, ustiapenen titulartasuna, gizarte-segurantzarako kotizazioa eta sindikaturako 
afiliazioa bat izaten da familia bakoitzeko, eta emakumeak izaten dira aitorpenetik kanpo 
geratzen direnak, are gehiago haiek biltzea produkzio txiki askok beren gain hartu ezin 
duten gastu bat dakarrela kontuan izanda. Horrela, nekazaritza-inguruneko emakume asko 
sarritan erabateko mendekotasun-egoeran daude eskubide-falta horren pean, eta egoera 
hori bereziki kezkagarria da genero-indarkeriako kasuetarako. 

2 Gehienbat emakumezkoen jarduera gisa elikagaien artisau-eraldaketaren zailtasunetan sakontzeko be-
reziki gomendatzen dugu Soberanía Alimentaria, Transformación Artesanal y Equidad de Género li-
burua, Mundubat argitaletxeak argitaratutakoa 2012an. 
Honako helbide honetan eskura daiteke: http://coopelaseca.files.wordpress.com/2013/03/soberania-
alimentaria_vf.pdf

http://coopelaseca.files.wordpress.com/2013/03/soberaniaalimentaria_vf.pdf
http://coopelaseca.files.wordpress.com/2013/03/soberaniaalimentaria_vf.pdf
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Nekazaritza-munduaren modernizazioarekin, emakumeak jokalekutik desagertu dira 
baina atzealdean lan egiten jarraitu dute lan ikusezin berri horietan, nekazaritza-praktikaren 
konplexutzeak dakartzan horietan. Gizonek, titularrak direnez, jasotzen dituzte gehienbat 
nekazaritza-produkzioaren modua laneskua eta zuzeneko salmenta-puntuak minimizatzen 
dituen beste modu baterantz aldatzen dituen laguntzak, bitarteko enpresek esku hartzen 
duten neurrian elikagai-katearen onuradun handi gisa. Emakumeak desagertu egin dira 
lehen betetzen zituzten produkzioko eta merkataritzako gune horietatik, aurretik egindako 
lanaren inolako onarpenik gabe. Horren ageriko froga dugu emakumeentzako gorputzetarako 
teknologia egokirik ez izatea, emakumeentzako laneko arriskuen prebentziorik ez izatea, 
eta emakumeen gorputzetan nekazaritza-praktikari lotutako input kimiko berrien ondorioei 
buruzko azterlanak ere ez izatea, kontuan izanda emakumeen hormona-ezaugarri bereziak 
edo haurdunaldian edo edoskitzealdian egoteko posibilitatea. Haatik, laborantza-ekonomia 
familiarretatik nekazaritza-enpresetara igarotzeak burokratizazio nabaria dakar; “paperak 
betetzea” esaten zaio besterik gabe horri, eta sarritan emakumeek hartzen dute zeregin 
hori beren gain, berez duen funtsezko garrantzirik eman gabe, enpresaren kudeaketari eta 
administraziori dagokionez. Eta ez da harritzekoa emakume horien eskubide-falta eta haiek 
burutu dituzten lanen aitorpen-falta ikusita, haiek ere garrantzitsutzat ez hartzea eta sarritan 
ez jabetzea duen balioaz, bizi duten diskriminazioaz eta egoera hori aldatzeko dauden 
erremintetaz. 

Ikus dezakegunez, testuinguru konplexu honetan tradizioak eta aldaketak eratzen dira, 
oztopo ekonomiko, produktibo eta politikoez haratago doan egoera bat eraginez, eta horrekin 
batera oztopo larriak planteatzen dizkio emakume baserritarren bizitzen iraunkortasunari. 
Horrek guztiak beharrezko haztegia sortzen du emakumeek estrategia sortzaileak bila 
eta aurki ditzaten beren bidean aurkitzen dituzten oztopo guztiak gainditzeko, sarritan 
ezinbestean banaka beren halabeharrezko bakantze fisikoko egoeragatik baina baita ere, 
ahal den neurrian, modu kolektiboan. 

2.  Emakume baserritarrak mugimenduan: 
“…gu geu ari gatzaizkio egoerari buelta ematen”3

Ondoren, emakume baserritarrak garatzen ari diren zenbait estrategia ikusiko ditugu, 
ahalduntzeko bidean aurkitzen dituzten oztopo nagusiak gainditzeko. Aurreko azterketan 
egiten dituzten borrokak azpimarratu baditugu ere, egungo azterketa lagungarria izango 
zaigu egiaztatzeko emakumeek ez dutela oztopo-lasterketa hau borroka bat bezala ikusten, 
baizik eta dinamismoz, optimismoz eta xumetasunez. I. taulak oztopo eta estrategian sare 
horren guztiaren laburpena aurkezten digu:

3 Bi lehengo izenburu hauek elkarrizketatutako emakumeen nabarmendu beharreko hainbat esalditako 
batetaz baliatzen dira: “Beti sistematik kanpo egon garenez, bultzatu den honetatik kanpo, badakigu 
gauzak beste modu batera egiten. Gu geu ari gatzaizkio buelta ematen”.
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I. taula: Oztopo eta estrategiak mugimenduan

Oztopoak Estrategia indibidualak Kolektiboak

Gainkarga=aisialdi-falta Emakumezko nekazari 
indibidualak
Negoziazioak

Laguntza-sareak
Emakumeen talde 
produktiboak

Titulartasuna = guztirako 
eskubidea

Indibiduala
Gizarte zibila, Kontratazioa...

Partekatutako titulartasuna

Laguntzetarako sarbiderik ez Eredu eskuragarria haien 
bizitzetarako eta ondasun 
naturaletarako

Elkartzea kontsumoarekin
Makinak eta azpiegiturak 
partekatzea

Parte-hartze politiko mistoa = 
gizonen mundua

Erabakitzeko organoak
Barneratze-mekanismoak
Eurak izatea

Emakumeen taldeak
Berdintasun-planak, 
prestakuntza-planak, eta abar

Emakumeen parte-hartze 
politikoa

Dinamizazioa eskualdeen 
arabera

Martxoaren 8a
Loturak eta aliantzak

Iturria: egileak egina.

Emakume baserritarren egoera konplexua gorabehera, azken urteetan emakumeen 
inkorporazio berriak aurkitzen ditugu, bakarkako nekazaritza-praktikan eskubide osoko 
lan duina aurkitzen dutenak. Nekazaritza-lana estrategia bat da emakumeentzat, beren 
gain hartu behar dituzten jardunaldi bikoitz edo hirukoitzak uztartzeko eta horrela gune 
beretan soroko lanak eta zaindu eta hazi beharreko pertsonak izateko, baina, aldi berean, 
estrategia ahalduntzaile bat ere bai, non emakumeek erabakiak hartu eta praktikara 
eramaten dituzten. Zenbaitek emakumeak nekazaritza-munduan sartzea bultzatzeko neurri 
publikoetako batzuk baliatu ahal izan dituzte, eta oro har emakumeak pixkana-pixkana 
nekazaritza-mundutik modu kezkagarrian aldendu direla ikusi denez, joera hori gainditu 
ahal izan dute neurri horiei esker. Haatik, beste emakume askorentzat, administrazioek 
bultzatutako modu hori indibidualista, produktibista, ekintzailea eta enpresariala da, eta, 
azken batean, hurbilago dago gizonezko ugazaba batengandik identifikatuagoak egon 
daitezkeen baserriaren ideia kolektiboarengandik baino. Hori horrela, familia-egituren 
barruan garatzen dute beren nekazaritza-jarduera, eta ingurune horretan beren mentalitatea 
aldatzea, eta familiarena eta ingurukoena ere bai, etengabeko borroka da. Emakume horiek 
daukaten estrategia nagusia beren ezkontide eta lagunekin negoziatzea da, etengabe 
aldarrikatuta denbora propiorako eskubidea eta emakumeak etxe barruan uzten dituzten 
lanak partekatzeko premia, autoexijentzian eta erruduntasunean ez erortzeko eguneroko 
ezinezko malabarismoak nahikoak izan ez direlako guztira iristeko. Ildo horretan, emakumeek 
elkarri laguntzeko sarrerak garatu dituzte sistematik at murgildutako antolamendu-gaitasun 
horri esker, non emakume baserritarrak espezialistak diren, ideiak eta praktikak partekatuz 
beren arazoak konpontzeko. Baina batez ere azpimarratzekoa da nekazaritza-mundurako 
estrategia bereziki positibo gisa emakume taldeak sortzea baterako jarduera produktiboei 
ekiteko maila askotariko gune ahalduntzaileetan, non emakumeek erabakiko dituzten batera 
baldintzak, moduak eta denborak, familia-logiketatik ihes eginda eta bizitza profesionala eta 
pertsonala uztartzea ahalbidetuz.

Esparru juridikoari dagokionez, nekazaritza-munduko eskubideez ari garela, ezin dugu 
aipatu gabe utzi ustiapenen titulartasuna, hartatik eratortzen baitira nekazaritza-jarduerari 
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lotutako eskubide ekonomikoak, hala nola erabakitzeko eskubidea, mozkinak jasotzea 
edo laguntzak eta diru-laguntzak eskatzea, baita nekazaritza-erakundeetako kide izateko 
eskubidea ere, informazioa, gaikuntza eta babesa ahalbidetuko dutenak, eta azken batean, 
beharrezko ordezkaritza politikoa egoera bera hobetzeko. Nekazaritza-munduaren familia-
esparruaren barruan, normalean gizonak izan ohi dira titulartasuna daukatenak, eta horren 
ondorioa da emakumeek ez dutela inolako aitorpenik, ez ekonomikorik, ez sozialik, ez 
juridikorik. Dagozkien eskubideen arteko batzuk baliatze aldera, zenbait estrategia garatu 
dituzte, hala nola sozietate zibil gisa inskribatzea beren ezkontide eta lagunekin batera, 
beste bi edozein bazkide balira bezala, emakumeen mesederako diren egungo laguntza 
horietakoren bat aprobetxatzea jarduera zabaltzeko, emakumeak agertzen direlarik 
zabalkuntza horren titular gisa, eta baita bere lagunen soldatapeko langile izatea ere, gizarte-
segurantzari kotizatzeko, neurri txikienean bada ere. Guztiak ere estrategiak ahalduntzaileak 
dira, emakumeak nekazaritza-langile gisa agertzeko eta aitortzeko lagungarri diren neurrian, 
baina oraindik ere ez dute onartzen emakumeek egiten duten ekarpen zehatza ezkontide 
lagun gisa. Hori dela-eta, emakume baserritarren kolektiboak historikoki aldarrikatu izan 
du titulartasun partekatuaren figura jarduera bat partekatzen duten gizon eta emakumeek 
ondasunak, eskubideak eta obligazioak ere parteka ditzaten. 

Azkenean, 2011ko urriaren 4an eratu zen nekazaritza-ustiapenen titulartasun partekatuari 
buruzko legea, nahiz eta ez duen eragin espero zen aurrerabidea eta aukera egokia. Hori 
azaltzeko arrazoien artean, aipa ditzakegu emakume askok zailtasunak dituztela lege-
ondorioetarako beren lana jarduera produktiboan egiten dutela frogatzeko, kontuan izanda 
haietako askok sarritan gizarte-segurantzari kotizatu ere ez diotela egin. Baina froga 
dezaketen kasuetan ere, ez da horrekin nahikoa, jarduera osatzen duten bi pertsonen baterako 
deklarazioa behar da, titulartasun partekatuaren esperotako figura hori borondatezkoa baita, 
eta ez derrigorrezkoa, eta horrek gizonen eskuetan uzten du emakumeak barnean hartzeko 
erabakia. Zabaltzeko eta informatzeko beharrezko baliabideak jartzen ari ez diren neurrian, 
nekazaritza-munduko ez gizonek ez emakumeek ez dute zertan jakin titulartasun partekatua 
dagoenik, ezta hark duen garrantziaren berririk ere. 

Emakumeek titulartasuna lortzeko dituzten zailtasunen ageriko ondorioa da landa bizirik 
mantentzen duten diskurtso ofizialaren peko laguntzak baliatzeko ezintasuna, eta hori 
horrela, merezi du galdetzea zer estrategia ari diren garatzen laguntza horiek gabe bizirauteko. 
Kasu honetan, erraza da erantzuna: beti egiten zutena egiten jarraitu dute, eta, hortaz, haien 
eguneroko praktikatik ikusita, borroka-estrategia bat ari dira garatzen inposatutako eredu 
produktibo berriaren aurka. Horrela, oro har, txikian oinarritutako eredu onargarriago bat 
burutzen dute, beren egoera gainkargatuengatik eta ondasun naturalengatik onargarriago 
bat, ongarriak eta hazi kimikoak behar ez dituzten baratze dibertsifikatuen bidez, mendeetan 
zehar bizitzarako garatu eta atxiki dituzten jakintzak eta oinarrizko praktikak kontuan izanda. 
Gaur egun estrategia kolektiboak ari dira garatzen, hala nola biztanleria kontsumitzailearen 
aldetik ikusitako mugimendu azkenaldiko baina geldiezinekin lotutako merkaturatze zuzeneko 
kanalen bilaketa, elikadura bera eta hurbileko eta urrutiko lekuen elikadura-subiranotasuna 
bermatzea bilatzen dutenak pertsona produzitzaileekiko hurbiltasuneko eta konfiantzako 
harremanei esker. Zuzeneko salmentako ildo hori jada ezagun bihurtutako kontsumo-taldeak 
dira, baina baita ere ekonomatoak sortzea, kooperatibak, elkarteak, tokiko merkatuak, 
etxez etxeko salmenta edo etxean bertan saltzea. Beste estrategia kolektibo oso positibo 
bat nekazaritza-praktikarako beharrezko azpiegitura eta makinak partekatzen dituzten 
produzitzaileen artean elkartzea da laguntza eta laguntza horiek erabili ahal izateko inbertsio 
handiak saihesteko modu gisa. Lantegietan, hiltegietan eta eraldatzeko eta ontziratzeko 
lokal kolektiboetan aurkituko ditugu horren adibideak, eta kontserba-potoak esterilizatzeko 
ontziratzeko makina edo autoklabeetan.
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Parte-hartze politikoaren alorrean sartuz baldintza propioak hobetzeko estrategia 
indibidual eta kolektibo gisa, ikus dezakegu hobekuntza hori oztopatu egiten dutela 
lanen gainkarga eta titulartasuna baliatzeko zailtasunek, arestian komentatu dugunez, 
baina baita nekazaritza-erakundeen eta sindikatuen maskulinizazioak ere. Gizonen 
mundu honetan, emakumeak beren tartea ari dira egiten, indibidualki emakumeek 
erabaki-organoetan duten parte-hartzearen bidez zein kolektiboki emakumeen kolektibo 
eta taldeetan. Estrategia nagusia, egituretan parte hartzen duten emakumeen ageriko 
gabezia dela-eta, emakumeek parte hartzeko dituzten oztopo eta trabak gutxitzean datza. 
Lehenik oso bistako aldaketak ezarri behar izan dituzte, hala nola gutunak gizonei ez ezik 
emakumeei zuzentzea, emakumeak ere parte hartzeko gonbidatuak izan daitezen, edo 
bileren ordutegia erabakitzeko garaian faktore erabakigarria futbola ez izatea, baizik eta 
emakumeek beren gain hartzen dituzten zainketa- eta ugalketa-lanekiko bateragarritasuna; 
horrela bakarrik plantea dezakete bertaratzeko aukera, haien lagunek beren etxeetan 
dagokion erantzunkidetasuna beren gain hartzea planteatzen duten bitartean. Ildo 
horretan, lorpen garrantzitsuak dira, halaber, emakumeek bileretan beren ezkontide edo 
lagunekiko boto desberdina eman ahal izatea, puntualtasun-protokoloak ezartzea eta 
erakundeen argitalpenetan hizkuntza inklusiboa nabarmentzea. 

Horrela, ikusiko dugu emakumeen presentzia nekazaritza-erakundeetan eta sindikatu 
mistoetan funtsezkoa dela efektu biderkatzaile gisa emakume gehiagok parte har dezaten 
eta haien aldarrikapen eta eskaerak kontuan har ditzaten. Dena den, funtsezkoa da, 
halaber, erakundeak berak eraldatzea hasitako berdintasun-plan eta prestakuntza- eta 
kontzientziazio-prozesuen bidez zein emakumeek berek emakumeen izateko eta egiteko 
modua bera deitzen dutenaren bidez. Horrela, beren estrategia propioak erabiltzen dituzte 
zalantzarik gabe emakumeen ahotsek ordezkapena izan dezaten: hasierako segurtasunik 
ezen eta mesfidantzen aurrean, estrategia horietakoren bat honako honetan datza: gutxienez 
bi emakume gune horietara joango dira eta gizonek karguei ematen dieten garrantziak 
egingo du gainerakoa, berdinetik berdinera tratatuko baitituzte bukaeran. Konpromiso 
batera joan ezin badute, aldiz, estrategia beste bat izango da, hots, beste emakume batean 
delegatzea, bertara dadin eta leku propioan jardun dezan. Emakumeek badaukatela eta 
kutsatzen dutela uste duten boterea egikaritzeko modu kolektiboagoaren erakusgarri dira 
horiek, parte hartzen hasten direnean aurkitzen dituzten interes indibidualista, ekonomizista 
eta produktibista hutsak baino kolektiboagoak diren interes batzuekin batera.  

Bestalde, emakumeen parte-hartzea beren kolektiboetan funtsezkoa da beren bakartze-
egoera propioak hobeto eraman ditzaten eta erakunde mistoei eta gizarteari helarazteko 
diskurtso propio bat sortzeko, entzuten hasi garen laborari-feminismo horri jarraiki. Ildo 
horretan, garrantzitsua da eskualdeen arabera estrategiak baserrietara eta bertan dauden 
emakumeengana hurbil ditzala biltzeko eta erabakitzeko guneak. Emakumeen parte-hartze 
bateratuaren data estrategiko gisa ezin dugu aipatu gabe utzi martxoaren 8a, emakume 
nekazarien kolektiboek zenbait ekitaldi eta ospakizun burutzen baitituzte. Zehazki, merezi 
du aipatzea egun horren inguruan emakumeen talde zabal batek burutzen dituen bizikidetza- 
eta prestakuntza-jardunaldiak. Laborari-metodologiaren bidez, elkar prestatzen dira beren 
nekazaritza-praktiketan ikertzaile aktibo gisa egiten dituzten aurkikuntza ugariak oinarritzat 
hartuta, jakintza horiek urte osoan zabaltzeko konpromisoa hartuta, efektu ahalduntzaile eta 
biderkatzaile garrantzitsua lortuta. Beste kolektibo eta mugimendu batzuekin ezarritako lotura 
eta aliantzek definitzen dute beste osagarri estrategiko bat. Lehenik, emakume baserritarrak 
landa-emakume eta emakume nekazarien beste kolektibo batzuekin lotzen dira, hala nola 
tokiko elkarte eta sareak eta estatuko eta nazioarteko nekazaritza-erakundeak. Bigarrenik, 
aliantzak sortzen dituzte zenbait kolektibo eta GKErekin, hiri-esparruetan emakumeen eta 
nekazaritza-munduaren egoerari buruzko erakusketa, jardunaldi eta tailerren bidez jendea 
sentsibilizatzen dutenekin. Zehazki, garrantzitsua da hiriko talde feministekin gauzatzen hasi 
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den harreman hori agenda bat sortzeko, nazioartean gertatzen ari den bezala Emakumeen 
Munduko Martxaren inguruan.

3.  Nekazaritza-mundu femenistagoak:  
erronka berri eta zaharrak

Borroka indibidual eta kolektibo honetatik erronka ugari sortzen dira, emakume 
baserritarrekin lan egin nahi badugu jarraitu beharreko bidea adierazten digutenak. 
Jomuga gisa honako hauek dira oinarrizko bi erronka handiak: gizonen eta emakumeen 
arteko eskubide eta aukeren berdintasun benetako eta erreala lortzea dirua ematen duten 
lan produktibo horietan, eta bizia ematen duten ugalketa- eta zainketa-lanen balorizazioa 
eta berdintasunezko banaketa karga bezala ikus ez ditzaten ez gizonek, ez emakumeek. 
Jomuga horretatik lotutako erronka ugari eratortzen dira. 

Esparru propio produktiboagoan, oraindik ere erronka da titulartasun partekatuaren figura 
alternatiba erreal, hurbileko eta nahitaezkoa izatea, autonomia-erkidego guztietan zabaldu 
eta ezartzea erraztuta, baita traba legal eta ekonomiko guztiak ezabatzea ere emakumeak 
beren ezkontide eta lagunekiko eskubide-berdintasunean onetsiak izan daitezen. 
Nekazaritza-munduan sartzea eredu maskulino batetik soilik eginda ez burutzea faktore 
garrantzitsua da, halaber, emakumeak sistematik kanpo gera ez daitezen. Horrela, aipatzekoa 
da emakumeen taldeak sortzea emakumeek ondo merezitako paper protagonistaz goza 
dezaten esparru produktiboan, eta askatasun eta aisia-aukera gehiago izan ditzaten beren 
eguneroko praktikarekin eta ingurunearekin lorgarriagoa den produkzio bati jarraiki. Izan 
ere, funtsezkoa da lurrari lotutako produkzio-eredu hori piztea, emakume gehienak eredu 
horretan inplikatzeaz gain, eredu jasangarri eta iraunkor bakarra delako ingurunearekiko eta 
natura-ondasunekiko. Ugariak dira erronkak ildo horretan eta haien artean nabarmentzekoak 
dira lurrerako sarbidea, prestakuntza agroekologikoa, azoka eta merkatuak berreskuratzea, 
bitarteko enpresarik gabeko beste salmenta-ildo batzuk eta mekanismoak sortzea produktu 
ekologikoak garestiak eta elitistak izan ez daitezen, merkatuen arautzea, produktuen 
eraldaketak, ziklo produktiboaren itxiera eta desintentsifikazioa babestea, nekazaritza-
produkzioak laguntzetatik independizatu eta beren kabuz errentagarriak izan daitezen. 

Horretan guztian, emakumeen zeregina funtsezkoa da, eta, horrenbestez, emakumeen 
kontzientziazioa eta ahalduntzea azpimarratu behar da titular gisa agertzearen edo gizarte-
segurantzari kotizatzearen garrantzia ikus dezaten, baita haien parte-hartze politikoa 
bultzatzea ere beren eskaera, gogoeta eta diskurtso propioak bidera ditzaten. Azken batean 
egoerak, oztopoak, estrategiak eta erronkak partekatzen dituzten emakume gisa elkartasun 
handiagoa izatea funtsezkoa da zentzu horretan. Horretarako urrats garrantzitsuak 
dira emakume baserritarren kolektibo gisa kontzientzia handiagoa izatea, ordezkatzen 
dituzten etiketak alde batera utzita, eta mekanismoak ahalbidetzea elkar daitezen, hala 
nola eskualdeen arabera dinamizazioa, horretarako gaur egun ez dauden baliabideak 
behar direlarik. Funtsezkoa da, halaber, hiri-emakume, landa-emakume eta baserritarren 
kolektiboen arteko aliantza-prozesuan aurrera egitea. 

Edonola ere, ezin ditugu emakumeak nekazaritza-munduaren eraldaketaren erantzule 
egin, eta, hori horrela, komeni da nekazaritza-erakunde mistoek eta sindikatuek genero-
ikuspegia zeharka sartzea, ez bakarrik prestakuntza edo plan jakin batzuen bidez, baizik 
eta baliabide eta pertsona iraunkorrak eskainiz emakumeei zuzendutako prozesu eta 
erantzunetarako. Behingoagatik gizonak bakarrik ordezkatzen ez dituztela onartu behar dute 
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eta, hortaz, emakumeen aldarrikapenak gaineratu beren lehentasunen zati gisa. Izan ere, 
Elikadura Subiranotasunaren eta natura-ondasunen errespetuari lotutako nekazaritzaren 
aldeko borroka honek ezin ditu bigarren lekuan utzi emakumeen aldarrikapenak, eta, aitzitik, 
borroka hori aldarrikapen horiek azpimarratzeko mekanismo gisa ikus behar ditu, preseski, 
horretan guztian emakumeek duten protagonismoa aitortuta betiere. 

Izan ere, ezer gutxirako balio du aldarrikapen produktibo eta politiko guztiak onartzea, 
emakume baserritarren lan-gainkarga mahai gainean jartzen ez bada. Horri dagokionez, 
garrantzitsua da emakumeak kontzientziatzea beren autoexijentzia eta diskriminazioa 
plantea dezaten, baina baita gizonak ere beren pribilejiozko egoera birplantea dezaten 
eta beharrezko erantzunkidetasuna beren gain har dezaten etxe barruko lanetan. Gizarte-
zerbitzuak landa-esparruetara esparru horien premia espezifikoen arabera hurbiltzea 
azpimarratzeak duen garrantziaz gain, ezin dugu baztertu ongizatearen estatuaren desegite 
nabaria, konponbide komunitarioagoak planteatzera behartuko baikaitu horrek. 

Izan ere, errealitate hori lortzeko bidean aurrera egiteko azken erronka beharrezko gizarte-
babesa da, nekazaritza-sektorearen balio estrategikoa kontuan hartuko duena, biztanleen 
elikadura osasungarri bati dagokionez. Gizarte osoaren inplikazio horrek pertsona guztiak 
elikatzen garela jasotzen duen aitorpena du oinarritzat eta guztien erantzukizuna da 
elikadura-katea osatzen duten kudeaketari, osaerari, produkzio moduari eta botere-erlazioei 
buruz erabakitzea. Eta eguneroko praktiken esanahi politikoez jabetzen jarraitzen du, hala 
nola kontsumoa, feminismoak ezagun egin zuen lemaren pean, hau da, pertsonala politikoa 
da. Inplikazio sozial horren baldintzak beste ponentzia bat betetzeko nahikoak izango 
liratekeenez4, ikus ditzagun orain zenbait gogoetan lankidetzaren esparrurako, kokatuta 
gauden markoaren arabera. 

4.  Hiri-munduak eta feminismo nekazariagoak: 
lankidetzarako erronkak

Aurkitzen garen elkarraldiko eta gogoetako baina baita lankidetza-esparruen arteko, 
nekazaritza- eta hiri-munduen arteko eta iparreko eta hegoko feminismoen arteko 
gune honetan, aukera bat daukagu elkarrekin zertan lan egin dezakegun planteatzeko. 
Horretarako, ezinbestekoa da abiapuntu gisa geure buruari egin beharreko galdera batzuk 
hartzea, emakume baserritarrek duten eskubide-falta nabari eta desberdinaren aurrean: 
emakume baserritarrak bakarrik utzi al ditugu nolabait beren egoera hobe dezaten? 
Emakumeak familia-laguntza bezala doan joan izan balira bulego, tailer edo fabriketara, 
2011ra arte itxarongo genukeen haien egoera erregulatzeko? Kontua ez da gaitzespenak 
edo erruduntasunak piztea, baizik eta eraikuntza kolektiboko eta konstruktibistako ikuspegi 
batetik geure buruari planteatzea, proposamen feministak al ditugu nekazaritza-lurrerako? 
Zer egin dezakegu hemendik aurrera?

4  Ildo horretan sakontzeko, Tejiendo Alianzas para una vida sostenible. Consumo crítico, feminismo y 
Soberanía Alimentaria liburua gomendatzen dugu, Emakumeen Munduko Martxak eta Xarxa de Consum 
Solidari erakundeak argitaratutakoa Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren laguntzarekin 
2013an. 
Honako helbide honetan eskura daiteke: http://www.xarxaconsum.net/mm/file/LIBROS/tejiendo_alian-
zas.pdf
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Kontuan izan beharreko lehenengo gauza zera da, beharbada diskriminazio-egoera nabari 
honengatik, badirudi gaur egun modan jarri dela nekazaritza-munduari buruz hitz egitea, 
Elikadura Subiranotasunari buruz hitz egitea, eta bereziki emakumeei buruz hitz egitea 
testuinguru horretan, sarritan protagonista nagusiek hala nahi izan gabe gertatu bada 
ere. Ezer gutxi nekien nik joera horri buruz ikertzen hasi nintzenean, baina suposatzen dut 
azken batean moda bereko zati zela, hori jakin gabe ere. Horrela, emakume baserritarrak 
interes handia eragiten dutela sentitzera iritsi daitezke, arriskuan dagoen espezie bat 
balira bezala, beren arazoak zertan hobetu gabe. Hori saihesteko, bide guztiak erabiliz 
saiatu behar dugu proposamen eta praktika errealak lortzen, asmo onetan geratu gabe. 
Ildo horretan, funtsezkoa da emakume baserritarren ahots berari eta existentziari sarrera 
emateko mekanismoak ahalbidetzea, ez bakarrik gure klabeko hizkuntzetatik, baita haien 
adierazteko eta errealitatea ikusteko modutik ere. Horrela soilik izan ahalko dugu gure 
ekintza eta asmoen atzeraelikatze handiena haiek behar dutenera mugatzeko. Egia da 
atzeraelikatze etengabea ez dela sinplea, eta sarritan posiblea ere ez, baina orduan gure 
abiapuntuan beharbada onartu egin beharko genuke zerbait pasatzen ari zaigula, azken 
batean oso zaila baita asmo onez kargatutako gure ekintzen ondorioen konplexutasuna 
gure bulego eta hirietatik ikustea.

Urruntasun horretatik kontuz ibili behar dugu, halaber, baserriaren mundua miraz ez 
idealizatzeko, patriarkatua nortasun propioarekin sendo ezarrita ez balego bezala, baina 
ezin dugu ezta ere pesimismoan erori, iparralde global honetako nekazaritza-munduan 
beste ezer egiteko ez dagoela pentsaraziko digun pesimismoan. Horregatik, lankidetzaren 
eta gizarte zibilaren esparrutik ez dugu ahaztu behar enplegu eta landa-komunitate bizi eta 
ekitatiboak iraunarazten eta sortzen dituen nekazaritza sozial bat aldarrikatzea, herrialde 
pobretuetan zein lurraldean bertan. Emakume nekazarien aldarrikapenak propiotzat 
hartzera garamatza horrek, hala nola aurreko idatz-zatian komentatu ditugunak. 

Horretan guztian ezin dugu logika patriarkal zaharkituetan erori. Alde batetik, kontu 
izan behar dugu emakumeek naturarekin duten harreman hori naturalizatzearekin eta 
nekazaritza eta abeltzaintzako produkzio errespetutsuarekin, horren atzean dauden 
konstrukzio historiko-sozialak azpimarratuta. Bigarrenik, arreta jarri behar dugu 
emakumeak zailtasun eta neurri handiagoko lanekin ez gainkargatzeko joera patriarkal 
horri jokoa ez egiteko, emakume baserritarrak lurraldea, haziak, balioak, kultura eta 
elikadura-subiranotasuna zaintzeko erantzukizunarekin. Horregatik, haiek ikusten duten 
moduan defendatu behar dugu Elikadura Subiranotasunaren proposamena: haiek 
burututako lanak errebalorizatzeko modu bat bezala, baina baita ere pertsonen arteko 
berdintasun-aukera bat bezala, produkzio- eta ugalketa-lanen banaketari eta aitorpenari 
dagokionez. Era berean, zuhurtasunez formulatu eta landu beharra daukagu bereizketen 
bidez emakumeak bereizteko logika patriarkalean ez erortzeko, hala nola landa-emakume 
eta emakume nekazarien bereizketan. Landa-garapena bultzatzeko asmo onarekin, 
sarritan arreta ematen zaie herri eta baserrietan bizi diren pertsona guztien premia eta 
nahiei, eta ez lurra lantzen duten pertsonen eskaerei, eta ondo bereizitako premiak dira 
horiek. Era berean, administrazioek landa-emakumeak ageriko egiteko ekintzak sustatzen 
dituzte, hala nola Landa Emakumeen Batzordea edo Landa Emakumearen Eguna, eta 
emakume baserritar asko ez dira identifikatuta sentitzen eta ez dituzte gonbidatu ere 
egiten, eta ateratzen duten ondorioa da emakumeak instrumentalizatzeko tresna bat dela. 
Proposamen horien inguruko ekintza, sentsazio eta bizipenen aurrean, debate sakonak 
eta prozesu partizipatiboak bildu behar dira, eragin handiko eta eraginpeko pertsonek 
bertan parte hartzen dutela. 

Azken batean, planteatu behar dugu nola bultza dezakegun emakume baserritarren bideratze-
ahalmena nekazaritza-produkzioak eta besteren bizitzak sostengarri egiteko arduradun izan 
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ez daitezen, eta, aitzitik, beren bizitzen arduradun izan daitezela. Eta sostengarritasunaz 
ari garenean, ez gara ari soilik ikuspuntu ekologikoaz, ikuspuntu humanoaz ere ari gara, 
begirada feminista eta ekofeministek hurbiltzen gaituzten bezala. Hori lankidetzaren 
esparrura ere ekar daiteke, proposamen eta proiektuen erdian emakume laborari eta landa-
emakumeez gain baserritarrak ere jarrita, subjektu ekonomiko feministak direnez. Norabide 
horretan aurrera eginez, lehentasunezkoa da iparreko eta hegoko emakume laborarien arteko 
aliantzak sustatzea, eta emakumeen arteko elkarraldiak bultzatzea oztopoak partekatzeaz 
gain estrategiak, praktikak eta ahalduntzeak ere parteka ditzaten. 





Estraktibismoari aurre eginez 
eta feminismoak sortuz
Gloria Chicaiza
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Zibilizazioak krisi handia bizi du, baina, aldi berean, borroka egiteko hainbat modu 
sortzen ari dira, eta horri esker nazioz gaindiko eta kulturaz gaindiko borrokaz hitz egin 
dezakegu; zibilizazioaren krisiak ondorioak ditu, agerian geratu da paradigma zaharrek ez 
digutela balio konponbideak aurkitzeko, zeren zalantzan jartzen dena honakoa baita: gure 
bizitzeko modua, planeta honetan nola bizi garen, gure artean eta bizitzeko beste moduekin 
harremanetan nola jartzen garen, jakintza-ereduak, gizakien ongizatea ulertzeko moduak, 
teknologia, politika, produzitzeko eta ugaltzeko moduak; horri guztiari hainbat alderditatik 
egiten ari zaio aurre, homogeneizazioa arbuiatzen.

Pluridibertsitatearen aurrean gaude: kulturen arteko harremanetatik kulturez gaindiko 
harremanetara, heterogeneotasuna, baita ekitate-eskaerak, gizarteratzea, gizakien arteko 
eta naturarekiko harreman orekatuagoetan oinarritutako berdintasuna ere.

Krisiaren eta borrokaren aurrean, gure kontinente latinoamerikarra beregan pentsatzen ari 
da; orain artean kanpoko ikuspegiak, Europako logiketan oinarrituak, hartu ditugu kontuan. 
Kapitalismoaren krisiak agerian utzi du bizimodu kapitalista patriarkala ez dela bateragarria 
bizitza zaintzearekin. Izan ere, feminismoak estatuei baldintza jakin batzuk eskatu besterik 
ez du egin, patriarkatuak sortu eta birsortzen dituen eta emakume pobretuei nahiz jatorrizko 
herrietako emakumeei kalte egiten dieten bazterketa- eta diskriminazio-egoeretatik babestea 
ahalbidetuko diguten baldintzak, hain zuzen ere.

Izugarrizko lana dugu: gizarteak despatriarkalizatzeko harremanetan lan egin behar dugu, 
baita gizartearen euskarri den botere-harremanetan eta politikan ere; duela hainbat urtetatik 
hona feminismoak erakutsi du makineria produktiboak batez ere emakumeen ugalketa-
lanean duela euskarria; doako lan ikusezinak merkatuak sortzen dituen desorekak berregokitu 
ditu, eta horrek eztabaidan jartzen du bizitzarako beharrezkoak diren ordaindu gabeko lanak 
desfeminizatzeko eta lan horiek kolektibizatu eta demokratizatu daitezen eskatzeko premia.

Latinoamerikako meatze-testuingurutik zerbait1

Azken hiru hamarkada hauetan hainbat salaketa eta mobilizazio egin dira baliabide naturalak 
babestearen alde (uraren guda Bolivian, uraren aldeko ibilaldiak Perun, Ekuadorren eta Txilen, 
herri-kontsultak Latinoamerikan, Amazoniaren defentsa eskualdeko herrialdeetan, meatze-
hedapenaren aurka egitea Perun eta abar). Ekintza horiek gehienak landa-komunitateetatik 
sortzen diren eta herri-erakundeak nahiz erakunde indigenak buru dituzten ekintzak dira.

Meatzaritzako erauzketa-industriaren kasuari dagokionez, mineralen prezioak nazioarteko 
merkatuan izan duen hazkunde sistematikoarekin batera, jarduera horren eraginpeko 
herritarren eskaera kopuruak ere gora egin du, baita meatzaritza hedatzeko ahaleginen 
aurrean hainbat salaketa-prozesuri eta borroka-prozesuri hasiera eman dieten herritarren 
kopurua ere.

1990-2001 aldian, meatze-inbertsioetarako munduko hamar helmuga-herrialdeetatik lau 
Latinoamerikan zeuden: lehenengo postuan Txile zegoen, seigarren postuan Peru; Argentina 

1 Gizarte eta Ingurumen Eskubideak Defendatzen dituzten Emakumeen Sare Latinoamerikarraren 
Txostenean oinarritua. Txosten hori Emakumeen zuzendariari igorri zitzaion (2010) eta hemen dago 
eskuragarri: www.redlatinoamericanademujeres.org)
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bederatzigarren postuan zegoen eta Mexiko hamargarrenean (CIDSE, 2009).Era berean, 
meatze-inbertsio handienetako hamabi ere Latinoamerikan zeuden: bi Perun; bederatzi 
Txilen eta bat Argentinan. Ikus Bridge, G (2004). ‘Mapping the bonanza: Geographies of 
mining investment in an era of neoliberal reform.’ The Professional Geographer, 56(3), 413 
or. Meatze-konpainia handi gehienak Ipar Amerikakoak dira, bereziki Kanadakoak, nahiz eta 
azken bost urte hauetan ikusten ari garen Txinako, Japoniako eta Indiako enpresak sartzen 
ari direla. 

Latinoamerikan meatze-enpresen presentzia handiagoa izateak eragiten du presioa eta 
tentsioa handiagoa izatea herri indigena eta nekazarientzat, eta hori gertatzen da, batez 
ere, meatzaritzako baliabideak lurralde horietan daudelako.  Ildo horretan, Amerikako 
herri indigenek eta nekazariek egiten duten funtsezko eskaera da Lanaren Nazioarteko 
Erakundearen 169. Hitzarmenaren Herri Indigenen Eskubideei buruzko Deklarazioan 
jasotako eskubideak errespeta ditzatela. Hitzarmen hori gure eskualdeko herrialde gehienek 
berretsi dute.

Egia da hitzarmen hori berrestea soilik lorpen handia dela Amerikako hainbat herrialderentzat, 
baina lorpen horrekin ez da derrigorrez babesten emakumeen eskubideekiko errespetua, 
zeren emakumeen eskubide espezifikoak ez baitira sakabanatzen eta bereizten; esate 
baterako, Ekuadorren kasuan Giza Eskubideen Plan Nazionala dago, eta plan hori globala 
den arren, ez du lortzen emakumeen eskaera espezifikoak txertatzea eta ez du inolako 
planik aurreikusten erauzketa-industriaren eraginpeko emakumeentzat, esaterako.

Boliviaren kasuan, herri indigenak Estatuari kontsulta betetzea eskatzen ari dira, 160. 
Hitzarmenaren 15. artikuluaren eta Estatu Plurinazionalaren Osaera Politikoaren 30. 
artikuluaren arabera betetzea, hain zuzen ere. Nolanahi ere, egin diren kontsulta-prozesu 
bakanetan ez dira kontuan hartu emakumeekin lotutako elementu espezifikoak; horregatik, 
egindako prozesu bakanetan eta soilik petrolioaren industrien kasurako, ez dute kontuan hartu 
emakumeen benetako partaidetza eta ez dute garatu emakumeak sartzeko mekanismorik. 

Gure ustez, erauzketaren aldeko politiken ondorioz kalteberena den sektoreetako bat 
emakumeen sektorea da, eta, horregatik, guk uste dugu oso garrantzitsua dela defendatzeko 
eta babesteko sistemak bultzatzea emakumeen kalteberatasun-egoera gainditzeko 
estrategia gisa.

Esan dezakegu gure herrialdeetan ez direla erabat baliatzen eta errespetatzen orokorrean 
emakumeen eta bereziki indigenen eskubideak. Emakumeak babesten dituzten legeak 
orokorrak dira, ez dituzte testuinguru kultural desberdinetako berezitasunak aintzat 
hartzen eta emakumeak marjinazioaren, diskriminazioaren eta bazterketaren biktimak 
izateaz gain, partaidetza urria dute tokiko, eskualdeko eta nazioarteko erabakiak hartzen 
diren lekuetan.

Ildo horretan, gure erakundearen helburua zera da, “meatzaritzaren aurkako borroka 
gauzatzen duten eta guri zuzenean eragiten diguten politiketan, proiektuetan eta jardunetan 
eragina izatea lortzen duten Latinoamerikako emakumeen erreferente izatea, naturako 
eskubideak eta eskubide kolektiboak defendatzeko”; horretarako, gure erakundeak honako 
herrialde hauetan ditu kideak: Guatemalan, Salvadorren, Hondurasen, Uruguain, Kolonbian, 
Txilen, Bolivian, Perun, Ekuadorren eta Mexikon.

Argitu behar da Gizarte eta Ingurumen Eskubideak Defendatzen dituzten Emakumeen Sare 
Latinoamerikarra hasieran “Meatzaritzaren aurkako Borroka gauzatzen duten Emakumeen 
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Sare Latinoamerikarra” izenarekin jaio zela, baina gure herrialdeetako erauzketa-errealitatea 
konplexua zenez2 eta izenak meatze-sektoreen aldetik borroka- eta mehatxu-prozesu bat 
sortu zuenez, oraingo izena erabiltzea erabaki zela.

Zertarako sortu zen Emakumeen Sare 
Latinoamerikarra? 
Amerika osoko meatze-ustiapenak gizarte-arloko, kultura-arloko, ekonomia-arloko 
eta ingurumen-arloko inpaktuak sortzeaz gain, ondorio txarrak ditu emakumeengan, 
emakumeek pairatzen baitituzte bereziki kutsaduraren, lan gehiago izatearen, gaixotasunen, 
indarkeriaren eta abarren ondorioak.

Ezinbestekoa da emakumeekin lan egitea instantzia erabakitzaileek, Giza Eskubideen 
erakundeek, erakundeek eta komunitateek beraiek erantzuteko gaitasun handiagoa 
izan dezaten jokaleku honetan aurkezten den orori aurre egiteko. Horrek adierazten du, 
halaber, gero eta premia eta interes handiagoa dagoela eskualdeko eta nazioarteko 
antolamenduetarako eta ahalegin handiagoak egin behar direla informazioa, estrategiak eta 
baterako ekintzak partekatzeko.

Ingurumen- eta Gizarte-arloko Eskubideak Defendatzen dituzten Emakumeen Sare 
Latinoamerikarra sortu zen meatzaritzak emakumeengan eragiten dituen inpaktuak 
ikusarazteko, emakumeen borrokak ikusarazteko, eta herrien, herri horietako lurren, 
emakumeen eta naturaren sistema kolonizatzaile hori ez ezik meatze-korporazioek etekin 
ekonomikoa lortzeko gauzatutako baliabide naturalen arpilatze suntsitzailea ere zalantzan 
jartzeko. 

Emakumeek nazioko eta nazioarteko intzidentzia-mailetan eta intzidentzia-eremuetan duten 
loturaren ondorioz ez ezik, emakumeen problematika espezifikoak identifikatzearen ondorioz 
ere sortu zen mugimendu hori Latinoamerikan, eta mugimendu hori meatzaritza metalikoaren 
aurka dauden Emakumeen Nazioarteko Sarean ordezkatzen da. Meatzaritza mota horren 
aurka daude biztanleengan eta bereziki gizarteko talde horrengan, hau da, emakumeengan 
eragiten dituzten ondorio negatiboengatik. Emakumeen eskubideak urratzen dira, eskubide 
horiek behin eta berriz zapaltzen direlako meatze-enpresak herrietara iristen direnean, haien 
ingurunean eragiten dutela egiaztatzean, emakumeen laneko edo familiako eremuetan 
indarrez sartzen direnean, familia-harremanen egunerokotasuna eta amultsutasuna aldatu 
egiten dira beren gizarte-eremuan enpresak iristean (bizioak, alkoholismoa, prostituzioa, 
familia-indarkeria, osasun-arazoak areagotu egiten dira). Horren guztiaren ondorioz lotu 
gintzaizkion eremu horri.

2 Meatzaritza garai kolonialetik garatu duten herrialdeetan (Peru, Bolivia eta Txile) hainbat errealitate 
daude, meatzaritzarekin duela gutxi hasi diren herrialdeez bestelako errealitateak izanik (Ekuador edo 
Guatemala), eta horregatik, erabiliko dugun hizkuntza dibertsifikatu egin behar dugu eta eskaera ze-
hatzetara egokitu behar dugu, baina, era berean, kontuan izan behar dugu sarearen izenak sareko kide 
diren emakumeen kriminalizazioa eragin dezakeela eta emakumeen osotasun fisikoa arriskuan jar dai-
tekeela gainera, eta, hortaz, kontu handiagoz jardun behar dugu. 
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Sarean zer egiteko asmoa dugu?
Meatzaritzaren aurkako borrokan ari diren Latinoamerikako emakumeen erreferente izan nahi 
dugu, eta emakumeak indartuta, beren nortasun propioa izanik, antolatuta eta gaitasunak 
eskuratuta dituztela, ahaleginak egingo ditugu guri zuzenean eragiten diguten politiketan, 
proiektuetan eta jardunetan eragina izateko eta naturaren eskubideak eta gizarte-eskubideak 
defendatzeko; hori guztia lortzeko honako hau egiten dugu:

Gure identitatea eraiki dugu emakume konprometituen gure borrokak Naturaren defentsarekin 
lotuta 

Eztabaidarako, trukerako, trebatzeko, salatzeko, ikertzeko eta eragiteko guneak eskaintzen 
ditugu, baita topaketa nazionalak eta nazioartekoak ere.

Arrisku-egoera handian dauden emakumeen osotasun fisikoa ziurtatzeko ekintzak bideratzen 
ditugu, meatze-enpresek emakumeen aurka gauzatzen dituzten presio-politiken ondorioz 
sortutako kalteberatasun-egoerak gainditzeko.

Meatze-enpresekin lotutako informazioa dokumentatzen dugu, baita enpresa horiek 
Latinoamerikako zenbait arlotan sortzen dituzten inpaktuak ere, emakumeentzat herrialde 
bakoitzean baliagarriak izateko moduko eragin-ekintzak diseinatzearren.

Emakumeen errealitatearekin eta meatzaritzak Latinoamerikan eragindako ondorioekin 
lotutako ikerketa sortzen dugu.

Latinoamerikako emakumeek egindako borrokaren kasu enblematikoei buruzko datu-
bankua egiten ari gara. 

Aliantzak egin ditugu antzeko printzipioak eta irizpideak partekatzen dituzten erakunde 
eta sareekin, Latinoamerikako Meatze Gatazken Behatokiarekin adibidez. Gizarte eta 
Ingurumen Eskubideak Defendatzen dituzten Emakumeen Sare Latinoamerikarra behatoki 
horren zati da.

Emakumeen kalteberatasun egoera eta eskubideak 
meatzaritza dela eta
Erauzketa-industria jarduera kaltegarraenetako bat da ekosistemarako, herrietako egitura 
sozial eta ekonomikoetarako eta eskualde jakin bateko biztanleen bizitzarako. Baina 
bereziki emakumeok pairatzen ditugu eskubide partikularrak urratzen dituzten ereduak eta 
baieztapen honen adibide gisa kasu batzuk aipatuko ditugu:

Osasunari dagokionez
Meatze-industriak askotariko inpaktuak eragiten ditu prozesu osoan, inpaktu asko berehala 
ikusten dira (lurzorua harrotzea, eta airearen edo uraren kutsadura, besteak beste), baina 
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beste inpaktu batzuk geroago ikusten dira, esate baterako, osasunean eragiten dituen 
inpaktuak3.  

Honako hau hartzen da metal astunengatiko pozoitzetzat: metal horien metatze toxikoa 
gorputzaren ehun bigunetan, eta arrazoi horrengatik egon daitezke modu pasiboan 
denboraldi luzeetan. Pozoitzea maiztasun handiagoz eragiten duten metal astunak meatze-
operazio guztietan kantitate handiagoz daudenak dira, Andeetako lurraldearen ezaugarri 
geomorfologikoengatik: burdina, beruna, kadmioa, artsenikoa eta merkurioa. 

Pozoitze hori hautsaren, gasen edo lurrunaren inhalazioarengatik gerta daiteke edo baita 
ahoratzeagatik ere, janari bidez nahiz edari bidez4. Metal astunengatiko pozoitzea metakorra 
izan daiteke eta gerta liteke urte asko igaro ondoren azaltzea; emakumeen kasuan gerta 
daiteke amak genetikoki kutsatzea seme-alabak. Edo berehalako pozoitzea izan daiteke 
merkurio-lurrunak inhalatzean gertatzen den bezala.

Gure herrialde gehienek (guztiak ez badira) ez dute zentro espezializaturik garatu jarduera 
mota horiekin lotutako arazoak tratatzeko eta arazo horien jarraipena egiteko, eta, tamalez, 
are gutxiago garatzen dira emakumeentzako eta haurrentzako osasun-sistema bereiziak eta 
espezializatuak, eta emakumeak eta haurrak dira, hain zuzen ere, inpaktu nagusiak jasaten 
dituztenak. Honako kasu hauei buruzko lekukotzak jaso ditugu:

San Mateo de Huanchor barrutia Limatik 95 kilometrora dagoen herria da, bertan Proaño SA 
meatze-enpresa dago kokatuta 1998az geroztik, kolen (mineral kantitate nabarmena duten 
meatzaritzako hondakinak) tratamendua egiteko. Enpresa hori barruti horretan jarri eta 
handik gutxira hasi ziren ikusten aldaketak ekosisteman, eta bertako biztanleei esker lortu 
zen gune hartako lurzoruei eta urei buruzko azterketa bat egitea eta ikusi zen lurzoruetan 
eta uretan merkurioa eta bestelako metalak zeudela. Bestalde, medikuen analisiek egiaztatu 
zuten artsenikoa eta beruna zeudela herritarren gernuan eta odolean. Kasu hori Kaltetuen 
Batzordearen presidente den Margarita Pérez ahizpak aurkeztu zuen Giza Eskubideen Gorte 
Interamerikarraren (GEGI) aurrean.  (Lekukotza hori 2005eko abenduan Liman (Peru) egin 
zen Emakumeen Sarearen 1. topaketan azaldu zuen San Mateo de Huanchor Barrutiko 
Laura Mendizábalek)

Cerro de Pasco, Peru: ustiategi hori 1600. urtekoa da, komunitate horrek meatzaritza-
enpresaren inguruan bizirauten du; osasun-erakundeek egindako azterlanek jakinarazi 
dute haurren odolean beruna dagoela ikusten dela eta baimendutako mailetatik oso gora 
daudela berun kantitate horiek. (Lekukotza hori 2005eko abenduan Liman (Peru) egin zen 
Emakumeen Sarearen 1. topaketan azaldu zuten Cerro de Pascoko Benigna Quintak eta 
Pascoko Meatzaritzak Kaltetutako Komunitateen Eskualdeko Koordinakundeko Amelia 
Yalek).

Peruko La Oroya: Oroyako meatze-barrutia Limatik 175km-ra dago ekialdera eta itsas 
mailaren gainetik 3.700m-ko kotan; ingurumen-kutsaduraren eta osasuneko inpaktuen 
adibide lazgarrienetako bat da. Hainbat txostenen arabera, la Oroya oso kutsatuta dagoen 

3 Toxikoak isurtzearen ondoriozko istripuak ez badira salbu, esate baterako merkurio-isuria Choropampan 
(Peru); non kimiko horren manipulazioa zuzenekoa izan zen eta inpaktuak berehala ikusi ziren.

4 Boliviako Oruro hirian, mineralak galdatzeko fabrika bat dagoen Vinto eremuko haurrek beruna ahoratzen 
zuten lurrezko kaleetan jolasteagatik, elikagaiak kontsumitu aurretik eskuak garbitzen ez zituztenez, 
mineralak galdatzeko fabrikaren tximinietatik jariatzen zen berun kantitate txikiak ahoratzen zituzten 
janariarekin batera.
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hiria da, kalkulatzen da eskualde hori 6. postuan dagoela munduko hiri kutsatuenen 
zerrendan. Egoera izugarri kezkagarria da kontuan hartzen badugu haurrak beruna 
ahoratzeak eragindako osasun-arazoekin jaiotzen direla, amek transmititzen dutela haurdun 
daudenean, eta, salaketak eta azterlanak egin diren arren, gaur egun oraindik ez dela 
gertaeraren gaineko ekintzarik egin egoera onbideratzeko. 

San José Bolivian: Kutsadura polimetalikoaren eraginpean dauden Oruro hiriko haur 
eta amengan egiten den kalte genotoxikoari buruzko diagnostiko batean (Oruroko San 
José meatze-auzoko 145 ama/haur binomiotan egindako azterlana) zehaztu zuten amek 
plazentaren bitartez eta edoskitzealdian transmititzen dizkietela arazo genotoxikoak haurrei. 
San Andreseko Unibertsitate Nagusiak (UMSA) eta beste erakunde batzuek gune horri 
berari buruz egindako beste azterlan batzuen ondorioz honako hau zehaztu zen: “ikusten da 
neurotoxikotasuna dagoela Oruroko San José ingurutik etortzen diren 6-8 urteko haurretan 
meatze-kutsadurarengatik. Zehaztu ahal izan zen azterlanaren eremua oso kutsatuta 
dagoela, ekosistema oso narriatuta dagoela eta ondorioak eragiten ari dela osasunean” (La 
Patria 2009).

Honduras: Valle de Siriako Ingurumen Batzordearen ordezkari den Hada Zuñigak bultzatuta 
herrialde horretan egindako azterlan alternatiboek aurkitu zuten aztertutako 62 kasutatik 
(horietan guztietan beruna zegoela ikusten zen) 42 emakumeak zirela. (Lekukotza hori Hada 
Zuñigak egin zuen Costa Rican (Honduras), 2006an egin zen Emakumeen Sarearen 2. 
topaketan).

Partaidetzari eta kontsultatzeko eskubideari dagokionez
Landako emakumeek munduko elikagaien % 50-% 80 produzitzen dute, baina hala eta 
guztiz ere lurren % 10 baino gutxiagoren jabe dira (PNUD 2008). Ikus dezakegunez, landako 
emakumeek erronka askori egin behar diete aurre, esate baterako lurrerako edo hezkuntzako 
nahiz osasuneko zerbitzu egokietarako (premia handiena dutenak) benetako sarbidea izatea 
lortzeko erronka eta bizitzaren beraren aldeko borroka. Horregatik, meatze-jarduera dagoen 
lurraldeetan erronka horiek areagotu egiten dira. 

Azken bi hamarkadetan Latinoamerikaren ezaugarria izan da meatze-muga hedatu egin 
dela eta hainbat enpresaren presentzia handiagoa izan dela, enpresa nazionalena nahiz 
nazioz gaindikoena; hedapen hori bat dator munduko merkatuak lehengaia eskatzearekin 
eta hainbat mineralek nazioarteko burtsetan dituzten kotizazio handiekin.

Erauzketa-industrian interesa duten atzerriko kapitalen presentzia handiagoa izateak 
eragin du, halaber, Estatuen gainean presio handiagoa egitea, estatu horiek “inbertsioaren” 
lelopean zerga-arloko hainbat erraztasun eskaini behar dituzte, ingurumen-arloko edo 
lan-arloko arauak malgutu behar dituzte, eta, gainera, meatzaritza biodibertsitate handiko 
eskualdeetan edo arroaren goi-ibarretan hedatzea ahalbidetu behar dute nekazarien eta 
indigenen ehunka komunitate kontuan hartu gabe edo lekuz aldaraziz. 

Lurralde indigenen eta natura-baliabideen artean dagoen harreman maltzurrari buruzko 
aipamen ugari egin dira; ia gure herrialde guztietan meatze-baliabideak indigenen lurren 
eta lurraldeen azpian daude; horrexegatik, 1989an Lanaren Nazioarteko Erakundeak (LNE) 
Herrialde Independenteetako Herri Indigena eta Tribalei buruzko 169. Hitzarmena egin zuen. 
Hitzarmen horretan herri indigenen eskubide kolektiboak errekonozitzen dira. Hitzarmen 
horren funtsezko elementuetako bat Kontsultarako Eskubidea da. Hamar urte geroago, hau 
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da, 2009an, Guatemalako Gorte Konstituzionalak errekonozitu zuen Kontsulta giza eskubide 
bat dela eta eskubide hori baliatzeak ahalbidetzen die herri indigenei beste eskubide batzuk 
baliatzea; era berean, Nazio Batuek Herri Indigenentzat egindako Deklarazioan gai hori 
aipatzen da.

Kontsultarako Eskubidea Amerikako nekazarien eta indigenen gatazka-fronte 
garrantzitsuenetako bat da gaur egun, haien ustez, parte hartzeko eta kontsultatzeko 
mekanismo hori beren eskubideak eta bizitza-aukerak defendatzeko eta errespetatzeko 
tresna baita.  Baina herri indigena eta nekazarientzat hau gatazka-fronte gogorra bada, 
emakume indigena eta nekazarientzat askoz ere gogorragoa da.

Herri indigenei eta erabakiak hartzen parte hartzeko eskubideari buruz 2010eko maiatzean 
Nazio Batuek egindako azterlanaren behin-behineko Txostenak zehazten du orokorrean 
“emakume indigenak ez direla erabakiak hartzeko organo ofizialetako kide, nahiz eta erabaki 
guztietan parte har dezaketen gizonekiko berdintasunean”; errekonozitzen da tradizionalki 
emakumeak ez direla erabakiak hartzeko prozesuetatik kanpo utzi beti, batez ere garai 
kolonialaren aurreko garaietan, baina, gaur egun, erabakiak ia gizonek soilik hartzen dituztela 
eta esan daiteke soilik gizonezkoen jarduera dela.  

Izan ere, txosten horretan bertan azaltzen diren erronketako batek adierazten du garrantzitsua 
dela “gizarte indigenaren sektore guztiek aukera izatea kontsultak egiteko eta erabakiak 
hartzeko egituretan esku hartzeko eta parte hartzeko. Horrek bereziki emakumeen eta 
gazteen kasuan balio du, bi kolektibo horiek marjinatu egiten baitituzte prozesu horiek”.

Kontsultak egiteko prozesuak deitutakoak Ingurumen Inpaktua Ebaluatzeko Azterlanekin 
lotutako informazioa partzialki gizarteratzeko ekitaldi bihurtu dira; izan ere, ekitaldi horietan 
normalean meatze-jardueren “onurak” aipatzen dira, baita egon daitezkeen ingurumen-
inpaktuak (meatzarien iritziz inpaktu horiek kontrolatzeko eta konpontzeko modukoak dira), 
eta enpleguaren sorrera eta herrialdearen garapena ere. Gizonen arteko elkarrizketaren 
esparruan gai horiek guztiek eta enpresen azterlanek ez dituzte aipatzen emakumeei 
eragiten zaizkien inpaktuak bizilekuz aldatu behar dutelako, ura jasotzeko gehiago ibili 
behar dutelako edo beren larratze-eremuetarako distantzia bikoiztu egin delako, eta ez dira 
aipatzen, halaber, etxeetan, emakumeen biriketan eta haien seme-alaben biriketan egunero 
sartzen den hautsaren ondorioak. Gai horiek meatze-enpresek eragiten dituzten inpaktu 
askoren artetik batzuk dira.

Beste arazo larria informaziorako sarbidea da; egia da oso zaila dela meatze-proiektuei 
buruzko informazioa lortzea, baina zabaltzen den informazio ofiziala ia ulertezina da, batez 
ere emakumeentzat, horietako gehienek ozta-ozta bukatu baitituzte eskolako lehen mailak. 
Eztabaida, beraz, termino tekniko ulertezinetan eta hizkuntza ofizialean (gaztelania) egiten 
da, kontuan izan gabe, halaber, kasu askotan emakumeek ama-hizkuntza erabiltzen dutela 
komunikatzeko tresna nagusi gisa.

Negoziaziorik baldin badago (kontsulta-prozesua erreala izan ez arren), negoziazioa gizonek 
bakarrik egiten dute, komunitateko kide batzuek (gizonak) enplegu posibleak izateko egiten 
da, azpiegiturak eraikitzeko (gizonek eskatuta) edo konpentsazio ekonomikoa izateko, 
normalean gizonentzat mesedegarri izaten dena.

Emakumeak baztertu egiten dira sistematikoki kontsulta-prozesuetatik eta beren bizimoduak 
eta bizilekua aldatzera behartzen dituzte. Aipatutako txostenaren arabera, oso premiazkoa 
da estrategiak diseinatzea, partaidetza-mekanismo horietan nahiz emakumeen bizi-aukerei 
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buruz benetako erabakiak hartzeari dagokionez emakumeek benetako partaidetza izatea 
ahalbidetuko duten estrategiak, hain zuzen ere.

Emakumeen aurkako kriminalizazioari eta erasoari dagokionez
Meatzaritza hedatzearen aurkako borroken eta mugimenduen zati diren emakumeen 
aurkako kriminalizazioak eta erasoak generoaren berezko berezitasunak dituzte. Araua 
da emakumeak eta, horrenbestez, haren familia mehatxatzea emakumearen seme-alabak 
ardatz hartuta; era berean, ohikoa da emakumeak beren sexualitatearen aurka mehatxatzea, 
irainak eduki matxista handikoak dira eta horrekin deskalifikatu egin nahi da emakumeek 
prozesu horietan parte hartzea.

Emakumeen sareak bildutako lekukotzak sentsibilitatez eta ezintasunez beteta daude, 
emakumeen intimitateari eta berezko izaerari egiten diete erreferentzia; horregatik, maiz 
gertatzen da eraginpeko emakume horiek autobabeserako mekanismoak —gure generoaren 
berezkoak diren sentsibilitatea eta hunkiberatasuna ukatzen ahalegintzen direnak— garatzea 
gizonen jokabidea antzeratuz —ikusten den emoziorik (hau da, negarra edo tristura) ez 
duena—; eta horrek guztiak presio psikologiko gehigarria dakarkie emakumeei.

Honako indarkeria-kasu eta kriminalizazio-kasu hauek dokumentatu ditu sareak: 

San Salvador: 2009ko abenduaren 26an, ingurumen-arloko ekintzaile Dora Alicia Recinos 
Sorto —32 urteko emakumea eta haurdunaldiko zortzigarren hilabetean zegoena— tiroka 
hil zuten ezezagun batzuek. Lagun horren heriotzari Ramiro Rivera Gómez ekintzailearen 
heriotza gehitu behar zaio. Biak meatze-ustiapenaren aurkako ekintzaileak ziren (Vidalina 
Moralesen salaketa, Salvadorreko meatze-jardueraren aurkako ekintzailea eta Emakumeen 
Sareko kidea). 

Ekuador: 2010eko irailean, Acción Ecológica erakundeko kide den Gloria Chicaiza lagunari 
eraso egin zioten bertako egunkari batean argitaratutako argazkiak hartuz (herrialde 
horretan jarduten duen Kanadako meatzaritza-enpresak eskatuta) eta fede txarreko 
akusazioak eginez. Ondoren, meatze-enpresak legez kontrako terrorismoko, sabotajeko eta 
elkarketako egintza bat babestu izana leporatu zion; prozesu hori irekita dago eta beldurtzea 
ez ezik meatzaritza-industriak kaltetutako biztanleen eskubideak defendatzeko ekintzei 
legezkotasuna kentzea ere nahi duten ekintza batzuei gehitzen zaio.

Peru: Newmont Corporation-en Yanacocha enpresak GRUFIDES erakundearen aurka 
hasitako “operación diablo” izenekoa meatze-enpresa batek gobernuz kanpoko enpresa 
baten aurka egindako jarraipenaren eta erasoaren kasu deigarrienetako bat izan da; operazio 
horretan erakunde horretan lan egiten duten lagunek hainbat eraso mota pairatu zituzten, 
esate baterako “senargaiak bilatzen5” ahalegindu ziren eta lagun horien osotasun fisikoaren 
aurkako deiak egiten zizkieten ikaratzeko. (GRUFIDESeko kide den eta Emakumeen sarea 
osatzen duen Mirtha Vázquezen lekukotza, 2008ko maiatza).

5 Gizonak kontratatzen zituzten emakumeak maitemintzeko eta, horrela, informazioa lortzeko aukera han-
diagoa izateko.
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Gomendioak
Ildo horretan, Meatzaritzaren aurkako Gizarte-arloko eta Ingurumen-arloko Eskubideak 
Defendatzen dituzten Emakumeen Sarearen ustez, honako hauek ezarri behar dira:

Hainbat gunek, esate baterako, Emakumeen eskubideen Zuzendaritzak giza eskubideen 
Batzorde Interamerikarra (CIDH) bultzatu behar du txosten berezi bat egitera. Txosten horretan 
erauzketa-industriak indigenen, afrikarren ondorengoen eta nekazarien komunitateetan 
dituen eraginak bildu beharko lirateke, Estatu Partaideetara gomendio zehatzak bideratzeko.

Txosten honetan aipamen espezifikoa egin behar da erauzketa-industrien (meatzaritza, 
adibidez) inpaktuak pairatzen dituzten emakumeen Eskubideak urratzeari buruz, eta, ildo 
horretan, oso garrantzitsua da gaur egungo kasuak eta salaketak sistematizatzeko prozesu 
bati hasiera ematea.

Herrialde meatzariak deitzen zaien herrialdeetan meatze-jardueren eraginpean dauden 
emakume indigenen eta nekazarien egoerari buruzko ikerketa espezifikoak sustatu behar 
dira.

Emakumeen Eskubideen Zuzendaritzak estatuei gomendatu behar die erauzketa-industrien 
(gehienetan nazioz gaindiko industriak) jardueraren aurrean herritarren eskubideak 
babesteko eta bermatzeko betebeharrari erantzun behar diotela eta bereziki kontuan hartu 
behar dituztela meatzaritzak emakumeengan dituen inpaktuak.

Gobernuek interes berezia izan behar dute osasunarekin lotutako arazoekin; izan ere, 
mineralek eragindako intoxikazioak emakumeei eragiten die, baina baita haien ondorengoei 
ere, eta horrekin arriskuan jartzen da belaunaldi berrien bizitza.

Emakumeen Eskubideen Zuzendaritzak bultzatu behar du txosten berezi bat egitea 
ingurumen-arloko eta natura-arloko eskubideak defendatzen dituztenen kriminalizazioari 
buruz, arreta berezia jarriz erauzketa-industrien aurka dauden emakumeen kriminalizazioan, 
Estatu Partaideei gai horri buruzko gomendio espezifikoak egiteko.
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Feminismoaren eta herri indigenen ekarpenak lurraldea 
eta gizartearen eraldaketa prozesuak defendatzeko
Guatemala herrialde txikia da, 108,889 Km² ditu, eta bertan 4 herri bizi dira: Maiak, Garifunak, 
Xincak eta Mestizoak. 22 hizkuntza daude. Guatemala biodibertsitate handia duen herrialdea 
da, eta arrazoi nagusietako bat da bertako herriek natura asko zaindu dutela; klima ugari 
daude, itsas mailaren gaineko gehieneko altuera 4 mila metrotik gorakoa da, eta horrek 
ekosistema ugari izatea dakar, adibidez hezeguneak, mangladiak, baso lainotsuak eta abar; 
Ozeano Atlantikoarekin eta Ozeano Barearekin konektatuta dago.

Lur produktibo gehienak gutxi batzuen esku daude, eta produktiboak ez diren lur gehienak 
indigenen eta nekazarien esku daude, beren elikagaiak landatzeko; azken horiek dira lurra 
benetan lantzen dutenak.

1944. urtean iraultzaren aldia bizi izan zen, eta 10 urtez iraun zuen; garai hartan aldaketa 
asko egin ziren, adibidez: 8 orduko lanaldia, gizarte-asegurua langileentzat, nekazaritza-
erreforma, laguntza teknikoa lurra lantzen dutenentzat, eta interes ekonomikoak zirela 
medio aldi horri amaiera eman zioten. Ondoren militarrek gobernatu zuten estatu-kolpeen 
bitartez, eta 1960. urtean barne-gerra bat izan zen, milioika biktima utziz: sarraskiak, barne-
desplazamenduak, beste herrialde batzuetan errefuxiatuak, eta abar, eta 1985. urtean 
presidente “demokratikoak” hasi ziren gobernatzen.

1996. urtean Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-ren eta Armadaren arteko 
bake-akordioak sinatu ziren, eta horrek armak isilaraztea ekarri zuen, baina gatazka armatua 
eragin zuten arazoak ez zituen konpondu. Bake-akordioaren urte berean, zerbitzu publikoak 
pribatizatzen eta nazioz gaindiko enpresak Guatemalan inbertitzeko erakartzen hasi ziren.

Guatemalan migrazio handia dago Estatu Batuetarantz. “Duela gutxi egin den Guatemalarren 
Nazioarteko Emigrazioari buruzko Inkesta Nazional batek, Migrazioetako Nazioarteko 
Erakundeak (OIM) herrialdeko zortzi eskualdetan egindakoak, ondorioztatu zuen 
senitartekoak atzerrian dituzten Guatemalako biztanleak guztizko biztanleen % 36 inguru 
direla. Unibertso horretatik % 38,6 hiri-eremuetan bizi dira, eta % 61,4 landa-eremuetan. 
Hiri-eremuetan bizi direnetatik, senitartekoak atzerrian dituzten biztanleen % 72 Metropoli 
Eskualdean eta Eskualde Zentralean kokatuta daude”1. 2004ko datuak.

Migrazioa eragiten duten alderdiak honako hauek dira: pobrezia, langabezia, Estatuaren 
hasierako inbertsiorik eza, eta diru-bidalketak ekonomiaren eta barne-produktu gordinaren 
zutabe garrantzitsu gisa. ...“Beti onartu izan ez den lotura estua dago alderdi ekonomikoen 
eta migrazioaren artean: pobrezia, langabezia, garapena bultzatzeko inbertsiorik eza eta 
Estatuaren gizarte-inbertsio txikiak aldagai ekonomikoa emigrazioaren arrazoi nagusi 
bihurtzen dute. Aldi berean, ekonomiaren sektore errealaren gaineko inpakturik nabarmenenak 
diru-bidalketen bitartez gertatzen dira Guatemalako makroekonomian, izan ere, egitura 
ekonomikoaren zutabeetako bat eta Barne Produktu Gordina (BPG) sortzen duen alderdi 
garrantzitsuenetako bat, hau da, balantza komertziala orekatzeko iturri eta kanbio-tasaren 
egonkortzaile bihurtu baitira”2. 

1 http://sicsal.net/articulos/node/2099

2 http://publications.iom.int/bookstore/free/MPGuatemala_11July2013.pdf

http://sicsal.net/articulos/node/2099
http://publications.iom.int/bookstore/free/MPGuatemala_11July2013.pdf
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Gosete-egoera okerrera doa, eta 2009. urtean 240 lagun hil ziren elikagairik ez edukitzeagatik, 
batez ere haurrak, emakumeak eta ama gazteak.3  

Biztanleen % 52 pobrezian eta muturreko pobrezian bizi dira, makroekonomia pobreziaren 
eta aberastasunaren arteko aldea gero eta handiagoa izatea eragiten ari da, nagusitzen ari 
den eredu ekonomikoak ez du pobreziaren arazoa konpontzen, baliabide naturalen ustiapena 
arazoa konpondu ordez egoera larriagotzen ari da, enpleguaren diskurtsoa diskurtso hutsa 
da, eta eskaintzen duten garapena inbertsiogileentzat da eta ez ustiatu nahi dituzten lurretan 
bizi diren komunitateentzat, biztanleak ados egon gabe bultzatutako proiektuak dira.

Gaur egun natura-aberastasun bioanitz handia (natura-baliabideak) duen herrialdea da: 
ibaiak, aintzirak, basoak, hegaztiak, mikroklima eta abar, baita mineralak ere: urrea, zilarra, 
petrolioa, merkurioa eta abar, eta hori oso erakargarria da nazioz gaindiko enpresentzat, 
baliabide horiek ustiatu ahal izateko. Zerikusi handia du jatorrizko herriek natura-baliabideak 
gauza sakratu gisa eta bizitzarako funtsezko gauza gisa ikusten dituztela; hala eta guztiz ere 
erakargarriak izaten ari dira krisian dagoen ereduko kapitalen babeserako.

Hidroelektrikak eraikitzeko 106 lizentzia daude, iparraldeko eta ekialdeko eskualdean batez 
ere; lehendik aipatu dugun bezala, proiektu edo megaproiektu mota horrek ez du etekinik 
sortzen komunitatearentzat, baina argi ikusten direnak sortzen ari diren inpaktuak dira, 
hala gizarte-arloan (politikoak, jazarpen politikoa, kriminalizazioa) nola arlo ekonomikoan 
(bizitzako natura-elementuak ustiatzen dituzten enpresek sortutako gatazkak).

Gaur egun 283 lizentzia daude mineralak ustiatzeko, 6 lizentzia izapidetzen ari dira, 451 
lizentzia ustiapen-prozesuan, 144 izapidetzen, eta ustiatzeko 76 lizentzia indarrean daude. 
Meatze-lizentzia horiek herrialde osorako dira, eta kasu horretan inpaktuak handiagoak dira 
ingurumenari, urari, gizarte-arloari eta ekonomia-arloari dagokienez, eta horren ondorio dira 
deforestazioa, uraren kutsadura, kriminalizazioa eta preso politikoak; ez ditu familientzako 
diru-sarrerak sortzen eta ez dakar garapen komunitariorik, ezta enplegurik ere, ez du inolako 
ekarpenik egiten guatemalarrek bizitza duina izan dezaten, eta agerian uzten duena zera da, 
enpresaburuek lurrak metatzeko modu berriak, aberastasunaren metaketa, alegia.

Era berean herrialdearen hegoaldeko kostaldean eta iparraldeko eskualdean gertatzen ari 
den kanaberako eta palmondo afrikarreko monolaborantzen hedapena (lehen basoz beteta 
zeuden eta biodibertsitate handia zegoen guneetan orain palmondo afrikarreko eta azukre-
kanaberako laborantzak daude), monolaborantza horiek zenbait kasutan Deforestazio eta 
Narriaduragatiko Emisioen Murrizketarako Mekanismoaren (REDD) barruan egonik, alde 
batetik biodibertsitate asko ezabatzen ari da, eta bestetik ingurumena kutsatzen ari da, 
eta hori gutxi balitz, gainera karbono-merkatuaren barruko garapen garbiko mekanismo 
gisa saltzen dira; ildo horretan, ama natura negozio handi bihurtzen ari dira eta bizitza bera 
merkantilizatzen ari dira.

Beraz, gaur egun bultzatzen ari diren eredua giza eskubideen, herrien eskubide kolektiboen 
eta bereziki emakumeen eskubideen urratze asko eragiten ari da, emakumeari beti kalte 
handiagoa egiten diotelako; emakume maiek diskriminazio hirukoitza aipatzen dugu 
beti, emakume izateagatik, emakume maia izateagatik eta emakume pobrea izateagatik 
diskriminatzen gaituztelako.  

3 www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo191256-empeora-hambruna-guatemala-segun-onu

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo191256-empeora-hambruna-guatemala-segun-onu
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Beren eskubideak urratzen dituzte, baina orain ikusi dugu emakumeak direla bizitzako 
natura-elementuen ustiapenaren bitartez eredu ekonomikoaren bultzadak eragindako 
arazoak gehien jasaten dituztenak; emakumeak dira kaltetuenak, izan ere, komunitate 
osoak jasaten duen errepresioaz gain, sexu-abusuak jasaten dituzte edo militarrek eta 
paramilitarrek bortxatu egiten dituzte, eta matxismo-egoeraren ondorioz abusuaren edo 
sexu-bortxakeriaren ondorengo beste familia-egoera batzuei aurre egin behar diete.

Metaketa-modu berriak, non herrien ondarea jokoan dagoen, gizarte-mugimenduak elkartzea 
eragiten ari dira, eztabaida berriak egiten ari dira herrietan, lurraren gaiak, jatorrizko herrien 
lurraldeak, herrientzat duten esanahiari buruz. Eskubide kolektiboak?, bizitzari buruzko 
definizio berriak hasi dira, lurraldeak jatorrizko herrientzat duen esanahiari buruzkoak, eta 
hortik abiatuz lurraldea ama naturarekin dagoen lotura sakon bat bezala hartzen da, espazio 
historiko bati lotuta, ikuspegi geografikoa gainditzen du, lurraldea arlo geografiko, fisiko, 
sozial, natural, kultural, politiko eta ekonomikoaren arteko elkarreragina da, non bizitzako, 
elkarreragineko eta eraikuntza sozial kolektiboko jarduerak egiten diren, non eskubideak, 
itxaropenak garatzen diren.

Bizitzaren definizio horien ondorioz nabarmenago geratu dira agerian proposamen 
alternatiboak, nekazarien ekonomia, elikagaien produkzioaren dibertsifikazioa baratzetan, 
lurzati agroekologikoak, gizatasunezko zerbitzuak, eta bizitza duinerako ekimenak 
komunitateentzat.

Era berean, aurrera egin nahi dugu proiektu politiko baten proposamenean, hainbat 
mugimendu dauden lekuetan gizakiak aldaketaren subjektu eta aktore gisa ikusiz; gizarte-
eraldakuntzaren sustatzaile izanik, eta kontuan izanik sistemak kolonialismoaren eta 
patriarkatuaren eredu berdinak erabiltzen dituela eredu ekonomikoa bultzatzeko.

Horrela bada, gure bizi-proposamena aurrerantz doa kosmoikuspegi maia eta feminismoa 
oinarri dituen ikuspegi integratzailearekin herriak ondo bizi daitezen lortzeko, bizitzeko 
sistema desberdin batekin, bere baitan bizitzaren zaintza bere zentzu zabalean eramango 
duena, eta eraikuntza kolektiboko prozesu bat igaro duena. Eta aldi berean herrialdeko 
beste eskualde batzuekin bizitzari buruzko eztabaida egin behar du, sostengarritasuna 
bermatzeko bizitzako natura-elementuak babestea eta defendatzea dakarrena.

Bizi-proposamen horretan erakunde indigenak eta feministak ari dira parte hartzen, eta 
subjektu bakoitza kosmoikuspegi desberdinetatik ari da egiten ekarpenak, eta praktikatik 
erakundeak bizitza bermatzeko prozesu sostengarriak sustatzen ari dira:

Adibidez: hainbat erakunde emakume-taldeekin lanean ari dira lurzati agroekologikoen 
dibertsifikazioarekin, eta aldi berean beste zenbait gai lantzen ditugu, adibidez autoestimua, 
feminismoa eta antolamendu komunitarioa, nekazaritza ekologikoaren gaia ekonomia 
indibiduala konpontzeko ekintza soil bat izan ez dadin, aitzitik, emakumeen autonomia 
ekonomiko bihurtzeko, bere baitan eskubideak eta eskubide indibidual eta kolektiboen 
aldarrikapenak eta bizitza eta lurraldea defendatzeko borrokak barne hartuz.

Estrategia horiek lagungarriak dira emakumeak ahalduntzeko, beren eskubideak baliatu eta 
defendatu ahal izan ditzaten. Bizitzaren aldeko prozesu horiek gauzatu ahal izango dira 
batak bestearekiko dituen aurreiritziak ezabatzen badira eta bizitzako natura-elementuak 
(natura-baliabideak) suntsitzen ari diren benetako arrazoiak aintzat hartzen badira.
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Era berean, bizi-proposamen hori gauzatzeko beharrezkoa da gure ama lurra suntsitzen ari 
den eredu ekonomikoa bisualizatzea, eta horregatik garrantzitsua da ikustea inplementatzen 
ari den eredu ekonomikoa sistema kolonizatzailea erabiltzen ari dela, hau da, patriarkatua 
tresna erabilgarri gisa erabiltzen ari dela martxan jartzeko. 

Horregatik garrantzitsua da gure artean konfiantza berreskuratzea, gure desberdintasunei 
buruz eztabaidatzea bizitzarako proiektu politiko bat finkatu ahal izateko, horren abiapuntua 
izanik bizitzarako ekonomia, botere demokratikoa egikaritzeko modu berriak, pertsonen 
arteko harreman berriak, bizitza zaintzeko erabiltzen dugun modua, eta abar; ildo horretan, 
aliantza feministak erakunde indigenei ekarpen handia egin die.

Era berean kontuan izan behar dira emakumeek bizitzako natura-elementuen (natura-
baliabideen) iraunkortasunaren alde egindako borrokak, eta horretarako garrantzitsua da 
deskolonizazioa eta despatriarkalizazioa lortzeko eztabaidan eta ekintzan aurrerantz egitea, 
bizitza bermatzeko modu gisa, kontuan izanik dena elkarlotuta dagoela; lotura estua dago 
izaki guztien artean, kosmobizikidetza da.

Esparru kolektiboan: bizitza errekonozitzen da kosmosean existitzen diren gauza guztietan, 
izaki guztiek elkarren artean bizitzaren zaintzarako duten erantzukizuna eta esparru 
kolektiboak indibidualtasuna, askatasuna, bizitza sortzen duen guztiaren osotasunerako 
konpromisoa bere gain hartzea dakarrela erregistratuz gorputzetan-buruetan-emozioetan-
espirituetan-nawaletan; esparru kolektiboak, era berean, bizitza eta ama lurra defendatzeko 
helburuak ezartzea eta itunak egitea dakar.

Bestalde, bizitzaren sostengarritasunak ikuspegien artean dauden desberdintasunak 
errespetatzea dakar, subjektuen arteko lankidetza eta elkarrekikotasunerako, eta era berean 
askatasunaren alde eta ama naturaren eskubideen alde borrokatzea dakar; ama naturak 
bizitza dauka eta ematen du etengabe, bere bizi-zikloen arabera.

Berretsi nahi dugu giza ekintzak ez gaituela kaltetu behar (kosmosaren suntsiketaraino 
iritsi arte) Lurra eta ama lurrean elkarrekin bizi garen gizakiok; gizateria gisa, lurraldeen 
espoliazioaren askapenerako kontzientziari lehentasuna eman nahi diogu, oreka helburu 
izanik, bizitzaren zaintzaren eta ugalketaren bitartez.

Pertsonen eta herrien determinazio librea, identitate, gorputz, sexualitate eta lurralde libreak; 
pertsonek eta herriek autodeterminazio librearekin bizi behar dute, antolaketa sozial, politiko 
eta ekonomikoko berezko moduak landuz, inposizio patriarkal, kolonial edo kapitalistarik 
gabe.

Pertsonen, herrien eta lurraldearen autonomiak sustatzea, bizitzaren sarea zaintzea: Ondo 
Bizitzearen ezaugarri nagusia bizitza zaintzea da, ugalketarako, produkziorako, trukerako 
eta erabilerarako antolaketa eraikitzea dakarrena, honako printzipio hauek abiapuntutzat 
hartuz: ama natura, oreka, kolektibitatea, Awas (naturako elementuen antolaketa eta 
espiritua errespetatzea, etika askatzailea), Pa k’uch ́ (ugalketa, produkzioa, trukea eta 
erabilera, bizitzaren zaintzarako), eta Tz’onoj (Elkarrekikotasun-printzipioa da, ematen eta 
hartzen jakitea da. Bizitzaren zaintzarako lankidetza, elkartrukea eta erantzunkidetasuna da). 

Elikadura osasungarria eta kalitatezkoa, aisia, askatasunean haztea, kosmojakintzak, 
adierazpena, amodioak, afektuak, osasuna susta ditzala; plazerra, poztasuna eta hori 
adierazteko modu desberdinak susta ditzala: arteak, dantza, aisia, olgeta, osasuna, 
ezaguera, amodioak eta jakintzak.
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Naturaren elementu bakoitzari eta pertsonei beraiei balioa ematea eta horiek errespetatzea 
da, sentipentsatzailea: sentipenak, jakintzak, pentsamenduak, emozioak, ametsak eta 
arrazoia; era berean, horrek guztiak gure ibilbidean oztopoak aurkitzea ekarriko digu, baita 
zapalkuntzarik gabeko bizitza desberdin bat lortzeko ditugun ametsetarantz aurrera egiten 
jarraitzeko gure borrokan identifikatzen ditugun erronka berriak ere.

Hala eta guztiz ere, bizitzaren eta bizitzaren sostengarritasunaren (edo bizitzaren 
iraunkortasunaren) aldeko borroka-prozesu honetan aurrerantz egiteko, gizarte-
mugimenduek gizarte-aldaketen aldeko apustua egiteko borondatea izan dezatela 
garrantzitsua dela aipatu beharra dago.

Bestalde, argi eta garbi izan behar dugu egun dugun eragozpenik handienetako bat 
patriarkatuaren eta kolonizazioaren gaia dela, bizitza bermatzearen aldeko proposamenek 
aurrerantz egin dezaten saihesten duten bi oztopo garrantzitsu direlako. Era berean 
subjektuek borondatea izatea ezinbestekoa da, eraldaketekin konprometituta dagoen 
gizarte-mugimendu bakoitzarekiko aurreiritziak ezabatuz; garrantzitsua da mugimendu 
tematiko bakoitzak duela urte batzuk arte egin dituen borrokak entzuteko aukera baliatzea, 
eta hortik abiatuz bizitza bermatzeko aliantzak egitea.

Zalantzarik gabe, aurrera bideratu beharreko gauza askoz gehiago daude; hala eta guztiz 
ere, beste bizitza bat eta beste botere-erlazio batzuk eraikitzeko aliantza abian da eta 
aurrerantz jarraitzen dugu.





Iparraldeko eta hegoaldeko emakume 
nekazarien arteko lankidetza. 
Elkartrukea, ikaskuntza eta ahalduntzea
Isabel Álvarez
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Orain dela 21 urte eratu zen Vía Campesina mugimendua erakunde gisa, eta gertaera hori 
funtsezko inflexio-puntua izan zen iparraldeko eta hegoaldeko nekazarien mugimenduen 
arteko lankidetzan. 

Mugimendu horrek lehenik eta behin, ordura arte oso zabalduta zegoen ideia bat baztertu 
behar izan zuen, hau da, iparraldeko nekazariak zirela hegoaldeko nekazarien arazoa 
eta alderantziz. Bi talde horien arteko topaketak eta esperientzia-trukeak argi utzi zuen 
arazoak komunak zirela, eta ondasun komunak, lurra, ura eta haziak eskuratzeko trabak 
leku guztietan jartzen zituztela baina ez gainerako nekazariek, baizik eta bere interesak 
nekazaritza-ikuspegitik oso urrun jarrita dituen eredu ekonomiko kapitalistak antolatutako 
egiturek. Ondasun komunen barruan biltzen dugu nekazarien jakintza ere; eredu kapitalistak 
sistematikoki gaitzetsi du jakintza hori eta multinazionalen zerbitzura dauden teknikariekin 
ordezkatu du, aholkulari gisa jardun beharrean, agente komertzial soil gisa jardunez. Horrek 
nekazarien jakintza eta ezagutzak galtzea eragin du neurri handi batean.

Era berean, argi ikusi zen problematika horiek gehienbat emakumeengan zutela eragina, 
egiturazko desberdintasunen eta beraien aurkako indarkeriaren aurka borrokatu beharraz 
gain; nekazarien mugimendutik jorratu beharreko ardatz garrantzitsua izan zen hori.

Nekazariak itotzen dituen sistema hori aldatzeko helburuarekin Via Campesina 
mugimendutik elikadura-subiranotasunaren bidea garatu zen; elikadura-segurtasunetik eta 
elikatzeko eskubidetik haratago doan kontzeptua da, hots, bi horiek biltzen ditu eta honako 
hau gaineratzen du: herriek zer eta nola ekoiztu eta kontsumitu nahi duten aldarrikatzea, 
berdintasunean oinarrituta, ingurumena eta gizartea errespetatuz, nekazaritza-lanaren 
duintasuna aitortuz eta nagusiki, tokiko ekonomia eta gizarte-sarea aberastuz. 

Hori zen erakunde guztien helburua baina helburu hori lortzeko lurralde bakoitzak bere 
estrategia propioak jarri zituen martxan, betiere ikuspegi globalago bat ahaztu gabe; ildo 
horretatik hasi ziren emakumeak adierazitako problematiken aurka borrokatzeko agenda eta 
ekimen propioak planifikatzen, beren ikuspegitik abiatuz eta beren bidea aukeratuz.

Bide horretan zailtasun asko aurki daitezke baina beharbada zailtasun nagusiak ez dira 
hain nabariak. Alde batetik, elkar ezagutzea eta errealitateen elkartrukea beharrezkoa da, 
egoerak eta kontzeptuak oso desberdinak direlako. Era berean, elkar ulertzeko hizkuntza 
bateratu bat bilatzea ere funtsezkoa da. Zenbait terminok (“feminismoa” edo “nekazaria” 
esaterako), konnotazio desberdinak biltzen dituzte lurraldearen arabera, eta ezinbestekoa 
da esanahi horien berri jakitea eta horiek argitzea elkar ulertu ahal izateko eta mezu bateratu 
bat sortzeko.

Ildo horretan, iparraldeko eta hegoaldeko emakume nekazarien arteko lankidetza oso 
aberasgarria izan da. EHNE Bizkaiak Via Campesina mugimenduko batzarretan parte hartu 
du eta horretaz gain, Euskal Herriko emakume nekazarien eta hegoaldeko herrialdetako, 
Brasil edo Txile esaterako, emakume nekazarien arteko elkartrukeak egin ditu; horrela 
ikasitakoa oso garrantzitsua izan da bi taldeentzat. Hegoaldeko herrialdeen ekarpena 
emakume nekazarien ikuspegia eta herri gisa eta nekazari gisa duten nortasunaren defentsa 
da, eta hain zuzen ere, Iparraldeko herrialdetan ikuspegi hori galtzen ari gara, nekazariak 
pobreziarekin, ezjakintasunarekin eta kulturarik ezarekin lotzea lortu duen sistema baten 
diskurtsoaren eraginez; horrek ekarri du leku askotan “emakume nekazari” hitza ia ez 
erabiltzea eta beste batzuekin ordezkatzea, esaterako, “landa-enpresari” edo “laborari” 
hitzekin nagusiki, eta ia beti, nola ez, gaztelaniaz maskulinoan erabiltzea. Emakume nekazaria 
izateak dakarrenaz jabetzea (ez soilik elikagai-ekoizle modura baizik eta paisai, jakintza eta 
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kultura baten bermatzaile gisa) funtsezkoa da izaera horri eusteko eta argi dago hegoaldeko 
herrialdeetan iparraldekoetan baino sakontasun handiagoz jabetzen direla hortaz.

Bestalde, EHNE Bizkaia-tik ikusi dugu elkartruke horietan gure aldetik egindako ekarpena 
emakume baserritar askok mugimendu feministekin duten loturatik etorri dela; izan ere, kasu 
batzuetan ama lurrarekiko eskubideaz gain emakumeen berezko eskubideen aldeko borroka 
akademikoago baten ikuspegia txertatu dugu, ildo horretan, hegoaldeko emakumeen 
ahalduntzean lagunduz.



Natura-ondasunen erabilera 
iraunkorraren aldeko ekintza feministak
María Viadero Acha
Mugarik Gabe
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Lankidetzak laguntzen al du natura ondasunen 
defentsaren prozesuetan?
Bai, lankidetza-modu guztiek lagundu behar dute ondasun komunen defentsaren 
prozesuetan. Eta lankidetza-modu guztiek esaten dugu zeren eta nahiz eta hemen GGKEak 
aipatuko ditugun, funts gehienak biltzen dituzten lankidetza zuzenaren, multilateralaren eta 
beste modu batzuen bitartez ere gauzatzen da lankidetza.

GGKEak askotarikoak gara baina guretako batzuek horrelako ekimenak laguntzearen alde 
gaude, argi izanda gaur egungo testuinguruan natura-ondasunen defentsak nazioarteko 
elkartasuneko eta lankidetzako prozesuetan ardatz nagusia izan behar duela, beste erakunde 
batzuei laguntzen diegun herrialdeetan nahiz hemen, eta betiere, ikuspegi global batekin.

Honela ulertzen dugu guk laguntza hori:

• Latinoamerikako prozesu eraldatzaile eta alternatiboetan laguntzea feministen eta giza 
eskubideen ikuspegiarekin, esaterako, lurraldearen defentsan, elikadura-subiranotasunaren 
aldeko ekimenetan edo produkzio-proiektu iraunkorrak sustatzerakoan, besteak beste. 
Laguntza horretan uste dugu gizarte-mugimendu emantzipatzaileak (hemengo eta 
hango nekazarien mugimenduak, indigenen mugimenduak, mugimendu feministak eta 
emakumeen mugimenduak) lagundu eta indartu beharreko gako-subjektuak direla.

• Eraldaketara bideratutako hezkuntza-prozesuak –ikuspegi globala, interkonektatua 
eta errealitatearekiko kritikoa dena partekatzen dutenak– garatzea. Gaur egungo 
eredu ekonomiko eta sozialak –krisi ekologikora eta balio-krisira eraman gaituztenak 
eta kontrarreforma patriarkalarekin konektatutakoak– salatzea sustatzen duen 
heziketa. Naturarekiko eta elkarrekiko mendetasuna dugunaren kontzientzia indartzea, 
eta salaketaren eta aktibismoaren arloetan nahiz balizko alternatiben aplikazioan 
erantzukizuna hartzea.

• Ikuspegi feminista biltzen duen eragin politikoa. Alde batetik, erakunde publikoetara 
bideratua, hain zuzen gai horiek zeharka eta sektoreka aplikatzeko eskatuz. Baita 
politika-koherentziaren aldeko apustua eginez (lankidetzaren eta merkataritzako, kanpo-
ekintzako eta nazioz gaindiko enpresen inguruko politiken artean) eta are gehiago, egungo 
murrizketa-testuinguruan. Bestalde, mugimendu feministarekin, ekofeministarekin, 
ekologistarekin, dekrezentistarekin, sindikalarekin eta antikapitalistarekin elkarlanean 
arituz, kolektiboen arteko elkar-trukearen alde eta kolektiboak indartzeko eta 
koherenteagoak izatea lortzeko. Lankidetzak duen izaera eraldatzailea dela-eta, 
ekarpenak egin behar ditu alternatiben azterketan, definizioan eta aplikazioan. Ildo 
berean lan egiten duten mundu osoko mugimendu sozialekin, erakundeekin eta sare 
eta pertsonekin konektatuak egotearen abantailarekin.

Erakunde publikoetara bideratutako eragin politikoa kontuan hartuta, eta lankidetza-
prozesuen kalitatea hobetzeko egindako ahaleginak baloratzen baditugu ere, zenbait 
Gobernu salatu egin behar ditugu, erantzukizun kolektiboko jardun sinboliko gisa, BPGaren 
% 0,7 garapenerako laguntza ofizialera esleitzeko konpromisoa hartu eta ia 40 urte geroago 
ez dutelako konpromiso hori bete eta betetzetik oso urrun daudelako.

Eremu guztietako modek eragiten diguten kezka ere azaldu nahi dugu, lehen generoa egon 
zen modan eta orain, ingurumena. Ez ditugu ikaskuntzak ahaztu behar ezta errealitatea 
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modu isolatuan edo gaika ulertu ere. Apustu feminista eraldatzaile batetik ikasitakoa apustu 
ekologista eraldatzailearekin konbinatu behar dugu, egiten duguna eta egiteko modua 
aldatu ahal izateko banakako nahiz taldeko ikuspegiarekin.

Prozesu horiek eragiten al dute genero harremanetan 
eta laguntzen al dute emakumeen ahalduntzean?
Mugarik Gabe erakundetik ulertzen dugu prozesu orok genero-harremanetan eragina duela 
(aldekoa edo aurkakoa), hau da, egiten den moduaren arabera emakumeen ahalduntzean 
lagunduko du edo aldiz, desberdintasun-harremanei dagokienez, geldialdia edo atzerapena 
eragingo du. Hori horrela ez ulertzeak genero-desberdintasunen betikotzea ekartzen du; 
horregatik erantzukizun handia dugu egungo zapalkuntza-harremanak beste harreman 
batzuez ordezkatzea eragingo duten berariazko neurriak definitzerakoan. 

Ildo horretan, garrantzitsua da GGKEek beste herrialdetan nahiz gure hurbileko errealitatean 
helburuak eta estrategia politikoak lehenestearen alde egindako apustua: apustu iraunkor 
eta feministen aldeko funtsak ziurtatzea, emakumeak protagonista gisa dituzten prozesuak 
bultzatzea eta mugimendu ekofeministekin aliantzak ezartzea, besteak beste. Borondate 
politikoa baliabideetan, estrategietan eta ekintza jakin batzuetan zehaztu dadin zainduko 
da; izan ere, askotan diskurtso handiak entzuten ditugu baina esandakoak ez dira praktikan 
jartzen. 

Praktikan jartze horretan konturatu behar dugu naturaren defentsak feminista izan behar 
duela benetan eraldatzailea izateko, eta horretarako honako hauek egin behar dira: 

• Ondasun komunen defentsaren ildoan, agenda feministako puntuei berriz ekitea eta 
bultzatzea: sexu- eta ugalketa-eskubideak, parte-hartze politiko emantzipatzailea, 
autonomia ekonomikoa…

• Elikadura-subiranotasuna bultzatzeko prozesuek, herri-indigenei laguntzeak eta 
produkzio-prozesuak sustatzeak… gaur egun dauden botere-harremanak aztertzera 
eta maila globalean emakumeek pairatzen dituzten zapalketa- eta desberdintasun-
harremanak egokitzera eraman dezatela.

• Laguntzen edo bultzatzen ditugun prozesuetan estereotipo sexistak erreproduzitu 
ez daitezen zaintzea, betiere emakumeak idealizatzearen eta emakumeei buruzko 
esentzialismo berrietan (naturarekin eta/edo amatasunarekin lotutakoak) erortzeko 
arriskuaz jabetuz.

• Alternatibek natura errespetatzen duten eredu iraunkor eta feministak sustatu behar 
dituzte. Pausuak nola eman birpentsatu behar da (epe labur, ertain eta luzerako 
konpromisoekin), hain zuzen ere, eraikitzen diren eredu ekonomiko, politiko eta 
sozialak honako hauek susta ditzaten: bizitza oinarri gisa, lurraldearekiko errespetuzko 
harremana, natura indarrez ebasten ez duten eredu energetikoak…
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Sektoreko emakumeen agenda/agenda feminista eta 
haren aldarrikapenak kontuan hartzen al dira?
Emakumeen agenda eta/edo agenda feministak bizitzaren iraunkortasunaren aldeko 
apustua biltzen du baina agendaren aniztasuna eta irekitasuna dela-eta, apustu hori ez da 
agendaren lehentasunezko elementua izan beti. Feminismoa dagoen testuinguruan eredu 
hegemonikoek uniformetasuna, indibidualismoa, gizartearen militarizazioa, kolonizazio-
prozesuak, hierarkiak eta abar sustatzen dituzte, eta ezin da esan feminismoa testuinguru 
horretatik guztiz kanpo geratzen denik. Hori guztia dela-eta, agenda feministaren azterketa 
kritiko bat egitea beharrezkoa da, agenda horretan beste ildo batzuetako borrokak 
txertatzeko, esaterako, emakume indigenen eta nekazarien, landa-eremuetako emakumeen 
eta emakume pobreen berariazko eskaerak.

Begirada kritiko horretaz gain, onartu behar dugu mugimendu feministaren barruan ere 
askotariko begirada eta praktikak txertatzen eta onartzen ari direla. Agenda feministaren 
ondasun naturalen arloari dagokionez, ekofeminismoaren gaian adibidez, posizionamendu 
politiko eta joera ugari aurki ditzakegu, eta horietako bakoitzak emakumeen eskubideen 
aldeko borrokari oso modu desberdinean ekiten dio eta eraikitako azterketak eta alternatibak 
ikuspegi desberdinetatik abiatzen dira. 

Azken urteetan, mugimendu feministak puntu desberdinetatik egin ditu ekarpenak 
mobilizazioari eta eraikuntza teoriko eta epistemologikoari dagokienez. Zehazki, ekonomia 
feministatik eta Ekofeminismotik, honako elementu hauek gaineratu ditu: zaintzen krisia, 
ondo bizitzearen berrikuspena emakumeen ikuspegitik, bizitzaren iraunkortasuna, bizitza 
oinarrian jartzearen aldeko apustua, ekofeminismo desberdinen inguruko teorizazioa, 
gorputza lehentasunezko lurralde gisa… Ez dira soilik emakumeei zuzendutako kontzeptuak 
baizik eta emakume eta gizon guztientzat eredu alternatibo eta iraunkorrak eraikitzera 
bideratutako kontzeptuak. 

Zer estrategia eta iparralde-hegoalde aliantza behar 
dira emakumeen erakundeen eta erakunde feministen 
borroketan laguntzeko?
Mahai-inguru honen hasieran planteatutako estrategia globalez gain, uste dugu ohikoak 
diren zailtasun batzuk jorratu behar ditugula irtenbideak bilatzeko, esaterako honako hauek:

•  Agenda feministak lankidetzaren agendan lehentasunik ez izatea modu globalean eta 
proposamen feministen aniztasunaren inguruan dagoen ezjakintasuna. Gainera, oraindik 
ere tabuak daude, esaterako, sexu-eskubideak, gorputza lehentasunezko lurralde gisa, 
abortua eta abar.

•  Emakumeak ahalduntzeko prozesuetan eta emakumeek parte hartzen duten bestelako 
prozesu mistoetan garrantzitsua da estereotipo sexistak, paternalistak eta asistentzialak 
erreproduzitu ez daitezen zaintzea. Emakumeak subjektu politiko gisa parte hartzea 
indartzea eta elementu eraldatzaileak sartzea sustatzea, esaterako, lurralderako 
sarbidea eta haren kontrola edo emakumeen autonomia ekonomikoa bilatzea.
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•  Genero-desberdintasunen egiturazko kausen inguruko ikuspegi globala falta da, batez 
ere, botere- eta mozkin-metaketaren eta horrek gure hurbileko errealitateekin duen 
loturaren inguruan.

•  Oreka bilatzea ikuspegi globalaren aldeko apustuaren eta gure jardunetan garatutako 
banakako koherentziaren (elikadura, lanak, kontsumoa, zaintzak) eta antolaketa-
koherentziaren (lanak, apustu politikoak, ikusarazte-neurriak, parte-hartze politikoa, 
enpresa trasnazionalak, erakundeen arteko harremanak) berrikuspenaren artean. 
Koherentziaren aldeko apustua da benetako pertsona eta erakunde eraldatzaile eta 
feministak sortuko dituena.

Egoera horretan, eta are gehiago, egungo testuinguruan, ezinbestekoak dira aliantzak, 
tokikoak nahiz globalak, eta horretarako estrategikoak dira honako ildo hauek:

• Emakumeen eta feministen erakundeen eta sare mistoen arteko elkarrizketa ezartzea 
eta Iparraldeko eta Hegoaldeko erakundeen arteko topaketaguneak sustatzea, 
esperientziak elkartrukatzeko, sareak ezartzeko eta agenda komunak egiteko.

• Borroka feministak propiotzat eta lehentasunezko gaitzat hartzea, ondasun naturalen 
eta elikadura-subiranotasuneko ekimenen defentsan.

• Aipatutako aliantzetan ikuspegi globala duten gizarte-mugimendu eraldatzaileak 
biltzea eta horietako bat, jakina, mugimendu feminista izatea.

Argi daukagu apustu hori ezinbestekoa, premiazkoa eta larria dela eta gainera, merezi duela 
mundu ekofeminista, antikapitalista eta solidario bat eraikitzeko bidean borrokatzea eta 
parte hartzea.



Hegoaldeko zein iparraldeko ekimenen 
bitartez gauzatzen den lankidetzak 
laguntzen al du ondasun naturalak 
babesteko prozesuetan  
(herri indigenen borrokak, elikadura 
subiranotasuneko ekimenak edo 
nekazari komunitateen produkzio 
prozesuak babestearen bidez)?
Bizilur
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Pobreziaren eta desberdintasun globalen arrazoien jatorria bizi dugun menderatze 
anizkoitzeko (menderatze neoliberal, inperialista eta heteropatriarkaleko) sistema dela uste 
dugun pertsonez osatutako elkarte bat da Bizilur. Diagnostiko horretan oinarrituta, gizarte-
mugimendu emantzipatzaileei laguntzearen bidez sistema horri aurre egiteko xedea 
duen lankidetza eraldatzaile baten alde dihardugu. 

Gure ustez, mugimendu horiek dira desberdintasunak sortzen dituen sistema horri 
aurre egin diezaioketen agente nagusiak, baita ekitatean, iraunkortasunean eta 
justizia sozialean oinarrituta egongo diren beste garapen-eredu batzuk proposatzeko 
beharrezkoa den legitimitatea dutenak ere. Analisi horren barruan, mugimendu horien 
zerbitzura diharduen tresna da Bizilur, eta bere helburua ez da mugimendu horien jarduna 
baldintzatzea, mugimendu horiek sendotzea eta jendeak kolektiboki eta demokratikoki 
zehazten dituen aldaketa-estrategiak babestea baizik. 

Lankidetza eta gure erakunde-jarduna ulertzeko modu horretatik abiatuta, garbi dugu 
eredu neoliberala gainditzeko alternatibak sustatuko dituen lankidetza eraldatzaile 
batek ondasun naturalak babestu eta berreskuratzeko ekimen berriak bultzatu beharko 
lituzkeela ezinbestez, egungo sistema gainditzeko benetako alternatibak sustatzea 
ezinezkoa baita lurrean bizitzea eta garatzea ahalbidetzen duten ondasun naturalak 
era demokratikoan eta iraunkorrean lortzen ez badira. Munduko arazo asko (elikadura, 
osasuna, hezkuntza, parte-hartze politikoa, ekitatea eta abar) ez dira inoiz konponduko 
lurra, ura, haziak, jakintza eta abar ekitatez eskuratzeko aukeraren alde lan egiten ez 
bada. 

Edonola ere, ondasun komunak (ura, lurra, haziak, jakintza eta abar) lortzeaz eta 
kontrolatzeaz hitz egiten dugunean, haratago jo behar dugulakoan gaude, horiek lortzeko 
aukera demokratizatzea ez baita nahikoa. Aitzitik, ondasun naturalekin bizitzeko era 
iraunkorrak bilatu behar ditugu, ondasun horiek gure zerbitzurako dauden baliabidetzat 
hartu gabe. Ondasun naturalen kontrola eta pribatizazioa aspaldiko errealitatea da. 
Hasieran, herrialde aberatsen esku zeuden, eta gaur egun, berriz, transnazional batzuen 
esku. Dagoeneko, herrialde aberatsetako gobernuek ez dituzte ondasun naturalak 
kontrolatzen eta ustiatzen herrialde horietako gizarteen onurarako. Gaur egun, enpresek 
kontrolatzen eta ustiatzen dituzte ustiapena ordain dezakeen klase dirudunaren onurarako. 
2007. urteaz geroztik, konpainia transnazionalek 10 milioi hektarea inguru berenganatu 
dituzte, munduko biztanleen % 6k lurraren % 65 dauka, eta 6 enpresak munduko hazien 
patenteen % 74 kontrolatzen dute. Bestalde, munduko uraren pribatizazioaz ia hitz egin 
ere ez da egiten: kalkulatutakoaren arabera, datozen urteetan enpresa gutxi batzuek 
planetako edateko uraren erreserben ia % 75 kontrolatuko dute, jakintza, biodibertsitatea 
eta abar bezalaxe. 

Ildo horretan, Iparraldea eta Hegoaldea dagoeneko ez daude orain arte planteatu ziguten 
bezala: Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko dikotomiak dagoeneko ez du zentzurik 
ondasun naturalei dagokienez. Euskal Herrian, oso aspaldi ez dela, artzainek eta 
abeltzainek mantentzen zituzten basoak eta mendiak nekazaritza- eta baso-jardueraren 
bidez, ingurunearekiko oreka egokian. Gaur egun, berriz, gure basoak eta mendiak ez 
dituzte inguruko herriek kudeatzen, herri horiek bizirauteko ezinbestekoak badira ere. 
Bestalde, gure lurrak, iturburuak eta haziak kolektiboki erabiltzen ziren duela gutxi arte, 
eta jabetza komunekotzat hartzen ziren. 

Edozein herrialdetako (garapen-maila edozein izanik ere) pertsona guztiok ondasun 
naturalen mende gaude erabat, gure biziraupenerako beharrezkoak baititugu. Herrialde 
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aberats bateko emakume burges bat Indiako emakume nekazari baten neurri berean 
dago ondasun naturalen mende. Baina Indiako nekazariak lotura zuzenagoa du baliabide 
naturalekin, eta, beraz, kontzientzia eta jakintza handiagoa du baliabide horiekin orekan 
bizitzeko beharraren inguruan. New Yorkeko informatikari batek ez du zertan zuzeneko 
lotura izan ondasun naturalekin, eta, beraz, zailagoa da kontzientzia hori izatea. 

Hori dela-eta, gure ustez ondasun naturalen kudeaketak eta ondasun horiekiko erlazioak 
GIZARTE EREDU EKONOMIKO ETA PRODUKTIBO DESBERDIN BATI lotuta egon behar 
du ezinbestez. Izan ere, gizakiaren biziraupena eta bizitzeko ezinbestekoak zaizkigun 
ondasunak uztartu behar dira, eta pertsonen eta ama lurraren duintasuna errespetatuko 
duen eredu iraunkor baten zerbitzura jarri behar dugu. Beste eredu batez ari gara, hots, 
gizonek eta emakumeek ekonomiaren eta produkzioaren arloan naturarekin erlazionatzeko 
beste modu batez. Herri guztiek bizitza duina izan dezaten ondasun naturalak lortzeko 
aukera demokratizatu nahi badugu, elikagaiak produzitzeko eredua, energia-eredua, 
garraio-eredua, industria-eredua, petrolioarekiko mendetasuna, gure harremanak, 
gure kultura eta abar zalantzan jarri behar ditugu ezinbestez. 

Horrela, beraz, ikuspegi horretan oinarritutako lankidetza ez da ondasun naturalak 
babesteko prozesuetan laguntzera mugatu behar. Aitzitik, egitura sozialak, ekonomikoak 
eta abar errotik eraldatzeko ereduak sustatuko dituzten subjektu antolatuekin batera 
lagundu behar dugu prozesu horietan. Baliabide naturalak lortzeko aukera izateaz 
gain, baliabide horiekin bizitzeko eredu bat, hots, bizitza duina, zuzena eta naturarekin 
harmonikoa izateko aukera emango digun alternatiba bat behar dugu. 

Gure ustez, eragin legitimo bat eta, beharrezkoa izanez gero, konfrontazioa sustatu 
ahal izango duten eta garapenaren ardatz gisa pertsonak eta naturarekiko harreman 
hautsezina (ingurumena) hartuko dituzten SUBJEKTU ANTOLATU ETA POLITIZATUEK 
prozesu horiek zuzentzen dituztenean hartzen du zentzu hori laguntza horrek. 

Gure ustez, horrelako prozesuetan lagundu behar du lankidetzak, eta, ildo horretan, 
elikadura-subiranotasuna, proposamen politiko gisa, eredu kapitalistaren aurkako 
eredu alternatibo bat eraikitzeko tresna bat da, beste zenbaiten artean. 

Elikadura-subiranotasunak (herriek elikagai osasungarriak eta kultura-arloan egokiak 
lortzeko eskubidean oinarrituta egongo diren eta pertsonen duintasuna errespetatuko 
duten elikadura-politika propioak erabakitzeko duten eskubidetzat hartuta) bizirauteko 
ondasun naturalen mende dauden herriek (hau da, denok) ondasun horiek babestu 
beharra eta ondasun horiek lortzeko aukera iraunkorra eta bidezkoa izatea dakar 
inplizituki. 

Produkzio-prozesu batek, berez, ez dakar ondasun naturalen babesa nahitaez, ezta 
ondasun naturalak lortzeko aukera zuzen eta bidezkoa ere, produkzio-prozesu batek, 
berez, ez baitu zertan sustatu pertsonen ahalduntzea (eta eraldaketa-prozesuak 
ezinezkoak dira ahalduntzerik gabe). 

Produkzio-proposamen batek ondasun naturalak babestu eta demokratizatzeko 
eraldaketa-prozesuak sor ditzan, produkzio-prozesuak (zer, nola eta zertarako 
produzitzen dugun) ez du helburu izan behar, ahalduntze kolektiboko prozesuak lortzeko 
tresna baizik. Produkzio-prozesuaren bidez, pertsonek beren bizitzaren eta inguruneko 
bizitzaren iraunkortasunean, ekitatean eta abar oinarrituta beren elikadura-sistema 
propioei (produkzioari zein banaketa eta kontsumoari dagokionez), energia-sistemei 
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eta harreman-sistemei buruz erabaki dezaten bultzatu behar da. Horrek esan nahi du 
aldaketa estruktural bat behar dela gure elikadura, ekonomia, harremanak eta abar 
antolatzeko moduan. 

Prozesu horiek ba al dute eraginik genero 
harremanetan? eta lagungarriak 
al dira emakumeak ahalduntzeko? 
Ondasun naturalak babestu eta berreskuratzeko prozesuek beti ez dute eragin positiboa 
izaten genero-harremanetan; askotan, kontrakoa gertatzen da. Arestian adierazi 
dugunez, herritarrek ondasun naturalen kudeaketa eta kontrola berreskura dezakete, 
baina ondasun horiekiko erlazioaren oinarri den eredua zalantzan jartzen ez badugu 
eta ondasunak zertarako erabiliko ditugun pentsatzen ez badugu, seguruenik ez dugu 
lortuko gaur egungo neoliberalismoarena baino askoz emaitza hobea. 

Era berean, emakumeen ahalduntze-prozesuekin eta borroka feministekin antzeko zerbait 
gertatzen da ondasun naturalen aldeko borrokan txertatzen ez badira. Askotan, borroka 
horiek bigarren maila batean geratzen dira, lehentasuna borroka komunari ematen zaiolako, 
hau da, ondasun naturalen aldeko borrokari, eta ez da kontuan hartzen menderatze 
patriarkalaren kontrako borroka ere borroka komuna dela eta gainerako borrokekin hertsiki 
lotuta dagoela. Pertsonen arteko menderatze-harremanak aldatzen ez baditugu, nekez 
aldatuko ditugu ama naturarekiko menderatze-harremanak, eta nekez sortuko dugu eredu 
iraunkor bat.

Elikadura-subiranotasuna, gure ustez, ondasun naturalak ekitatez lortzeko eta ondasun 
horiekin iraunkortasunez bizitzeko aukera proposatzen duten heinean genero-harremanetan 
eragina duten alternatiba errealak sortzeko esparru ideologiko eta politikoetako bat da, 
feminismoarekin, desazkundearekin eta bizitza onarekin batera. 

Gure ustez eraldatzaileak diren borroketan (hala nola antolatutako nekazarien 
mugimenduaren borrokan, indigena zapatisten borrokan edo Euskal Herriko emakume 
baserritarren borrokan), espazio propio hori egokitzeko prozesuan gaude, egiten ditugun 
borrokak (lurralde bat, hizkuntza bat edota erabakitzeko eskubidea defendatzeko borrokak) 
aldi berean emakumeen –eta gizonen– askapenerako borrokak izan daitezen, hain zuzen 
ere. Jakin badakigu borroka edo mugimendu bat ez dela eraldatzailea borroka feminista 
kontuan hartzen ez badu, baina kasu gehienetan borroka horiek ez dira batzen, eta, gure 
ustez, lankidetzak funtsezko zeregina bete dezake zentzu horretan, topaketarako eta 
batzeko guneak bultza baititzake. 

Kontuan hartzen al dira sektoreko emakumeen 
agenda eta emakumeen aldarrikapenak? 
Euskal Herriko zein beste eskualde batzuetako nekazarien mugimenduen kasuan, orain-
dik tentsio handia dago beren diskurtso feministak hiri-izaerako feminismorik klasikoenean 
oinarrituta eratzeko prozesuan dauden emakume nekazariengan. Tentsioak daude mugi-
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mendu eta borroka propioetan ikuspegi feminista txertatzeko garaian. Prozesu guztietan 
bezalaxe, tentsioak, presioak eta atzera-aurrerak daude. 

Ildo horretan, emakume nekazariek borroka bikoitza dute: emakume baserritar gisa behar 
duten eta beren premiak eta proposamenak kontuan hartuko dituen diskurtsoa eratzeko 
borroka, eta askotan erabat patriarkalak diren erakunde mistoen barruko pentsaera 
eratzeko borroka. Horregatik, prozesu motela eta oso berezia da, prozesu horren ondoriozko 
nekazari-izaerako feminismo hori lankidetzagune klasikoetan sustatzen den “hiri-izaerako” 
feminismoaren desberdina izan baitaiteke. 

Hori dela-eta, lankidetzak kontuan hartu behar ditu prozesu propio horiek, gure jardun-
eremuan orokortu eta zabaldu izan ohi diren feminismo edo irizpide jakin batzuk 
inposatzeko tentaldirik izan ez dadin. Arestian adierazi dugunez, gure ustez ez dago 
gizarte-eraldaketako prozesurik feminista ez bada, baina jakin ere badakigu feminismoa 
ez dela bat eta bakarra, eta pentsaera eta jardun feminista ez dela estatikoa, mugitzen 
eta etengabe sortzen ari dela. Horregatik, ez dugu gure Europako/hiriko feminismoa 
inposatzeko tentaldian erori behar; beren nekazari- eta indigena-izaerako feminismo 
propioak eraikitzeko guneak eskaini behar dizkiegu emakume nekazariei. 

Adibidez, Vía Campesina mugimenduko emakumeak nekazari- eta indigena-izaerako 
feminismo bat eraikitzeko lanean ari dira, Elikadura Subiranotasunaren oinarrietatik 
abiatuta. Prozesu horretan, agenda feminista emakume nekazarien aldarrikapenetan 
txertatzen ari da, aldarrikapen asko bat baitatoz, hala nola erabakiak hartzeko edo 
produkzio-baliabideak lortzeko aukerari lotutako aldarrikapena. Nolanahi ere, emakume 
baserritarrek edo elikagai-produzitzaileek hiri- edota landa-inguruneko emakumeenez 
bestelako aldarrikapen espezifikoak izan ditzakete, eta aniztasun horretan eraiki behar 
dugu, elkar indartzeko. 

Nolako estrategiak eta aliantzak behar dira 
iparraldearen eta hegoaldearen artean,  
emakumeen erakundeen eta erakunde feministen 
borroketan laguntzeko? 
Lankidetzan dihardugunok feminismo asko daudela eta horietako asko gaur egun eratzeko 
prozesuan daudela ulertu behar dugu. Vía Campesina mugimenduaren eta mugimendu 
zapatistaren nekazari- eta indigena-izaerako feminismoa horren adibide garbia da. Baliteke 
eraikuntza hori hertsiki lotuta egotea hiri-izaerako ekofeminismo baten aldarrikapenekin, 
baina antolatuta dauden kolektiboei lagundu egin behar diegu, feminismoak ulertzeko 
modu propioa gara dezaten eta guztiontzat aberasgarri izango diren bide eta proposamen 
propioak egin ditzaten. 

Horretarako: 

•  Hiri-feminismoarekin, hango eta hemengo feministekin eta beste korronte feminista 
batzuekin egiten diren aliantzak funtsezkoak dira diskurtsoa aberasteko. 

•  Emakumeek ondasun naturalen alde egiten duten borroka ikusarazi egin behar dugu. 
Baliabideak lortzeko aukera izatea ez da nahikoa; ekitatea sustatu beharra dago. 
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•  Gure borroka misto guztietan ikuspegi feminista txertatzeko tresnak sortu behar 
ditugu, eta, horretarako, tentsio eta tirabira guztiak gainditu behar ditugu. 

•  Feminismo berri eta zahar horiek eraikitzen lagundu behar dugu, aberastu egin behar 
ditugu, eta beren bidea egiten utzi behar diegu, ezer inposatu gabe eta eskua sartu 
gabe. 

•  Gure herrialdean bultzatzen ditugun politikekiko koherentzian oinarrituta lan egin 
behar dugu; ezin dugu baliabideak lortzeko aukera ekitatiboaz hitz egin euskal 
enpresa batzuek baliabide horiek bidegabe ebasten dituzten bitartean. 

•  Baliabideen gaineko erantzukizuna eta horiekiko mendetasun globala sozializatu 
eta gure gain hartu behar dugu, eta alternatiba errealak eta toki-mailakoak sortu 
behar ditugu (baliabideen zuzeneko kudeaketa eta, beraz, inpaktuaren inguruko 
kontzientzia dira desberdintasun bakarrak).

•  Produkzio-arloko prozesu politizatu eta feministetan lagundu behar dugu. 
Horretarako, garbi izan behar dugu zein diren subjektu eraldatzaileak, zein ari den 
neoliberalismoa gainditzeko alternatiba erreal bat proposatzen. Egiten ditugun 
prozesuen errotikakotasuna bilatu behar dugu (gauzen errora bideratuta dagoen 
zentzuan).





Eranskina
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Bilbon, 2014ko otsailaren 19an eta 20an

Bidebarrietako Udal Liburutegia
Bidebarrieta kalea, 4

Ondasun naturalen
erabilera jasangarriaren 
aldeko ekintza feministak



Otsailaren 19a, asteazkena
19:00 Aurkezpen instituzionala

Oihane Agirregoitia Martínez.  
Bilboko Udaleko Berdintasun,  
Lankidetza eta Herritarren Gaietarako 
zinegotzi ordezkaria.
Paul Ortega Etcheverry.  
Garapenerako Lankidetzarako  
Euskal Agentziako zuzendaria.

Hasierako hitzaldia
Feminismoa eta ekologia mundu 
iraunkorrerako
Alicia Puleo García. Doktorea Filosofian 
Madrilgo Unibertsitate Complutense-an.

Otsailaren 20a, osteguna
9:30 Izena ematea

9:45 Testuinguruan jartzea
Mugak dituen planetan bizi 
daitezken bizitzak
Yayo Herrero López. Antropologoa, 
Gizarte Hezitzailea eta Nekazal Ingenieri 
Teknikoa.

10:30 Hegoaldeko esperientziak
Emakumeen Agenda 
Urdina: politika hidrikorako 
proposamenak, genero-ikuspegitik
Brenda Rodríguez Herrera. Genero-  
eta ingurumen-sarea, Mexiko.

El Salvadorreko udalerrietan 
ura eta saneamenduaren 
eskuragarritasuna. Emakumeen 
ahalduntzea ikuspuntu lokaletik
Pedrina Rivera. Suchitotoko alkatesa,  
El Salvador.

11:30 Kafea

12:00 Iparraldeko esperientziak
Emakume baserritarrak martxan: 
nola lortu nekazaritzako mundu 
feministagoak eta feminismo 
nekazariagoak?
Leticia Urretabizkaia. Ikertzailea  
eta giza alternatibetan komunikatzailea 
feminista ikuspuntutik.

Asoziazionismoa Bizkaiko 
nekazaritza-ustiategi familiarren 
indartze estrategia gisa. 
Emakumeen egoera.
Jone Gardoqui Arriortua. Landa XXI 
Landa Inguruko Emakume Elkartea,  
Enba Nekazal Sindikatua.

14:00 Bazkaria-luntxa El Mercante Kafean

15:45 Hegoaldeko esperientziak
Extraktibismoa eta bere eragina 
emakumeengan
Gloria Chicaiza. Ekintza Ekologikoa, 
Ekuador.

Feminismoaren eta herri indigenen 
ekarpenak lurraldearen eta gizarte-
aldaketako prozesuen alde
Natalia Atz. Ceiba-ko koordinatzailea, 
Guatemala.

16:45 Mahai-ingurua
Nola ekiten dio Garapenerako 
Lankidetzak emakumeak ondasun 
naturalak izateko aukerari?
Isabel Álvarez, EHNE
Maria Viadero, Mugarik Gabe
Maritxu Arroyo, Bizilur 
Natalia Atz, Ceiba (Guatemala)

Eztabaida

18:00  Klown-ondorioak, Oihulari Klown 
antzerki taldeko Virginia Imazen 
eskutik

18:30  Jardunaldien amaiera

Egitaraua




