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Deriben proiektuaren emaitzetako bat blog honetan aurkituko duzun ikus-entzunezko dokumentua izan da. Material 
osoa ala lau atal ikus ditzakezu; deriba bakoitzeko bana. Bizi izandako geldiune eta une garrantzitsuenak partekatu 
nahi izan ditugu; bai eta bidean sortu ziren gogoeta batzuk ere. Ez dugu dena jaso (deriba batzuk egun osokoak izan 
ziren), baina uste dugu esperientzia honen funtsa helaraztea lortu dugula.  

Alderdi asko daude zabalik oraindik, eztabaidarekin jarraitu ahal izango dugu. Hori dela eta, material hau 
“egindako zerbaiten laburpena” baino zerbait gehiago da; gure ustez, alternatiba feminista horiek elkarrekin 
pentsatzen jarraitzeko, zuen talde eta espazioetan erabili ahal izango duzuen oinarria da. 

Lan hori errazteko, jarraibide batzuk landu ditugu: 

• Alde batetik, egiten ditugun geldialdiak ulertzen lagun dezakete; zergatik aukeratzen ditugun eta zer adierazi 
nahi genuen haietako bakoitzean. 

• Eta bestetik, lan honekin aurrera egitea ahalbide dezaketen zenbait galdera identifikatzen dituzte. 

Deriba baten antolakuntzari buruzko atala, hau da, gureak nola antolatu eta metodologiari buruzko gako batzuk 
agertzen dituena, blogean duzuen beste dokumentuan aurkituko duzue. 
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Deriben metodologia erabilita lan hau abian jartzean zehaztu genuen helburua sistema kapitalista 
heteropatriarkalak (gauza eskandalagarri hori) gure bizitzan zuen eraginari buruzko gogoeta sekzioarteko ikuspegi 
feminista batetik egitea zen, eta, batez ere, gure lurraldean eraikitzen ari garen alternatibak ikusaraztea. Hainbat 
maila elkarri lotuta egin nahi genuen: bizitza zehatza, erakundeak eta sistema globala. Eta lan horri guztiari 
analisirako eta proposamenerako marko komuna esleitu nahi genion. 

Jatorrizko proposamena zen eraginei eta alternatibei ikuspegi irekiarekin ekitea; denen artean zertan ardaztu nahi 
genuen erabakiz, eta galdera bakoitzaren inguruan sor litezkeen lan-ardatz espezifikoak elkarrekin adostuz. Baina 
arrazoi operatiboak tarteko, lantzea interesgarria iruditu zitzaizkigun lau gai hautatu genituen aurrez: zaintza, 
enplegua/lana, indarkeria matxistak eta elikadura-burujabetza. 

Ardatz horietako batzuetan susmatzen genuen feminismo antikapitalista batetik egindako gogoeta landuagoa 
zegoela. Beste batzuetan, berriz, ikuspegi horretatik zer esan nahi eta ahal genuen pentsatu behar izan genuen. 
Dena dela, lau ardatz horiek oso egokiak izan direla erakutsi dute, eta analisirako potentzial handikoak, gainera. 

Ardatz bakoitza landu behar zuen taldeak beste izen bat eman zion, eta saiatu zen azaltzen ez eraginetatik edo 
dagoenari buruzko diagnostikoetatik, baizik eta alternatibatik: eremu horietako bakoitzean nahiko genukeen horri 
izena emanez. Konturatu ginen sarritan “hitzak falta zaizkigula” nahi dugun hori izendatzeko, eta taldeetan egitea 
sormen-ariketa bat ez ezik, prozesurako beharrezko unea ere izan zela. 

Hortaz, honako hauek izan ziren egindako lana bildu duten lau ardatzen behin betiko izenak:

HAINBAT MAILA 
ELKARRI LOTZEA

MARKO 
KOMUNA

ALTERNATIBAK 
IKUSARAZTEA

Zaintzarako eskubide kolektiboa

Indarkeriarik gabeko bizitzak

Ongi bizitzeko enpleguari garrantzia kentzea

Elikadura-burujabetza feminista
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Bideo luze bat aurkituko duzue; eta hor deriba guztiei buruzko informazio osoa jaso da, eta lau laburpen, zeinetan 
formatu luze hori lan-ardatz bakoitzaren arabera banatuta agertzen den. Horrela, material osoa ala nahiago duzuen 
ardatza ikusi aukeratu ahal izango duzue. 

Bai bideo luzean bai laburpenetako bakoitzean pare bat gauza txertatu dugu; alde batetik, deribak zer diren 
azalpen laburra, bideoan ikusiko duguna hobeto kokatzen laguntzen duelako. Eta bestetik, markoari, burujabetza 
feministari buruzko zenbait gogoeta, gai horri buruz egin genuen tailer batean agertu zirenak. 

Jarraian, deriba bakoitzari buruzko fitxa jaso dugu. Alternatiba feministei buruzko eztabaidetan erabilgarri izango 
zaizuela espero dugu, eta deriba gehiago egitera animatuko zaretela.

Alternatibei dagokienez, honako hauek hautatu ditugu:

 Diagnostikoak gainditzen ahalegintzea, nahi ez duguna alegia, eta nahi duguna elkarrekin pentsatzeko 
denbora hartzea.

 Egiten ari garen hori guztia ikusaraztea.

 Perfekzioa ez bilatzea, ez eta koherentziarik gabeko alternatiba itxirik ere; aldiz, eraikitze bidean direla 
ikustea, horrek dakarren potentzialtasun guztiarekin, eta aldaketak gertatu eta lortu diren lekuetara begiratzea. 

 Alternatibak zaintzeko apustu politikoa egitea, eta oraintxetik hasita, “bestelako mundu posibleak” sortzeko 
gaitasuna balioan jartzea. 

Azterketa maila desberdinak lotuko dituen begirada hartu nahi izan dugu lanerako abiapuntu. Ideia gu geu 
abiapuntu izatea izan da, prozesuaren protagonista diren emakume* bakoitzaren banako bizitzak. Gure bizitza, 
gure esperientzia, gure ezagutza erdigunean jartzea, eta hori guztia besteenekin lotzea. Nitik abiatu eta gura iristea, 
elkarri kontatzen genion horren komuneko elementuak eta desberdintasun guztiak josten ahaleginduz. Hortik 
aurrera, feminismoetara jo dugu euskarri teoriko eta politiko nagusi gisa; hizketagai dugun hori zentzuz janzteko. 
Eta hortik aurrera, ezagutzen genituen edo/eta inplikaturik geunden alternatibak ikusarazten joan gara; eragin horiei 
tokiko maila, erakundeena eta maila globala bateratzen dituen ikuspegi batetik aurre egiten dietenak, alegia. 

Azkenik, deriba horien garapena ulertzeko beste gai garrantzitsu bat izan da hasieratik marko bateratzaile bat 
edukitzearen beharragatiko interesa. Horren ildoan, Bilgune Feminista erakundeak proposatutako Burujabetza 
Feministaren aldeko proposamena bereziki iradokitzailea iruditu zitzaigun. Prozesuan zehar, denbora eman genuen 
Burujabetza Feminista sakonago ezagutzen eta gura lau lan-ardatzekin doitzen. Gure ustez, marko horri esker 
argiago ikusi ahal izan genituen landutako lau ardatzen arteko loturak, eta norabide biko ekarpen interesgarria 
gertatu zen. Horrez gain, Deriben prozesua mugimendu feministatik eraikitzen ari den proposamen batekin lotu ahal 
izan genuen, eta horrek elikatu eta zentzuz jantzi du egindako lana.

http://bilgunefeminista.eus/uploads/erab_1/2016/07/1467627621-Vamos hacia la soberania de EH.pdf
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Deriba atari batean hasi genuen guretzat zaintzaren pribatizazio eta inbisibilizaziorik handiena 
adierazten baitu. Zaintza etxeetan, familietan, emakumeen gorputz eta bizitzetan ezkutatzen da. 
Batzuek doan egiten dute, beharrak edo aukerarik ezak bultzatuta. Beste batzuek gaizki ordainduta 

dihardute, bizirik irauteko beste aukera askorik uzten ez diegulako. Den denak bakarrik, lau hormaren 
artean, arlo pribatuan eta, ustez, “maitasunagatik”. Galdera hau etorri zitzaigun, nola ari gara lantzen 
errealitate honen aldaketa?

Emakumeek* doan egiten ditugun etxeko eta zaintza-lanak, ugalketarekin, maitasunarekin eta 

1. GELDIUNEA. KIDE BATEN ATARIA. TXURDINAGA.
 “MAITASUNAGATIK EDOZER EGITEAREN AURREAN, ASALDATZEA ETXEETAN”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Zaintza aske eta konprometituen aldeko apustua egiten dugu, desberdintasunean, laneko esplotazioan ez negozio 
pribatuan oinarrituta eraikitzen ez den zaintza motaren alde. Elkarbizitzaren zaintzak erantzukizun kolektiboa 
izan behar du, pertsona guztien eta jendarte osoaren konpromisoa. Horretarako, hainbat maila lotu behar ditugu 
espiralean: norberaren zaintzatik hasita, hautatutako familietara, komunitate-sare eta elkar laguntzako sareetara 
eta espazio publiko eta instituzionaletara. Eta gure espiraletik irabazi nahia ezabatu behar dugu: zaintzak ezin du 
negozioa izan. Nola egin daiteke hori? Kalera irten genuen horren bila. 
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2. GELDIUNEA. KARMELA. SANTUTXU.
“BIZITZA OSOA KOMUNITATEA ERAIKITZEN”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

familiarekin lotzen ditugunak, produktiboak eta politikoak direla gogorarazi nahi dugu. Hala dira, nahiz eta 
inbisibilizaturik eta baliogabeturik egon, jendartea eta bizitza bera mantentzeko ezinbestekoak direlako. 
Pertsonen ongizate fisiko eta emozionala egunez egun berreraikitzeko egin behar duguna da zaintza. Denen 
eta bizitzako une guztietako beharrizana dira, nahiz eta behar dugun zaintza mota eta intentsitatea eta gu 
geu zaintzeko eta besteak zaintzeko gaitasuna aldatuz doazen.

Ikusten genuen etxeko eta zaintza lanak sozializatzen ez diren bitartean, hau da, gizonek eta egitura 
publikoek euren erantzukizuna hartzen ez duten bitartean, lan horiek emakumeei* egozten jarraituko 
dugula. 

Zaintzaren inguruan patriarkatuak barnerarazten digun guztia irudikatzeko asmatu dugu “dena 
maitasunagatik” zina. Eta zin horren kontra asaldatu nahi dugu. Nola? Elkarrekin egin dugu zenbait 
jardunei buruzko gogoeta. Zaintzaren genero-rolak eta aginduak haustea da lehenengo zeregina… Errudun 
sentitu gabe! Eta gizonak interpelatzea. Gertueneko zaintza-zereginen eguneroko banaketa kolokan 
jartzen duten estrategiak hedatzen ditugu; esaterako, etxeetan greba eginez edo “zaintza-gabeziagatiko 
banaketa” (“reparto por des-cuido”) eginez, hau da; nik zaintzen ez baditut, euren burua zaindu beharko 
dute ezinbestean. Nahitaezko familia-zerbitzuaren aurrean intsumiso agertuz estrategiak polemizatzen 
eta politizatzen ditugu, eta horrela, banakoak izateari uzten diote. Ohiko familietatik harago doazen sareak 
garatzeko, elkarbizitzako bestelako espazioak sortzen ditugu, zaintza gauza kolektibo bihurtuz; esaterako, 
auzokideen arteko laguntzaren bidez, edo hazkuntza partekatzeko espazioen bidez. 

Geldiune honetan, deriba osoan zehar etxeei begiratzeko gonbita luzatu genion elkarri, leihoen atzean zer 
gertatuko ote den galdetuz: Etxeko langileren bat egongo al da lanean? Zer baldintzatan? Zein ote da haren 
historia? Bakarrik dagoen jende nagusirik ote dago? Denera iristen ez delako itota dabilen emakumeren bat 
izango al da?

Bigarren geldiune honetan, Karmela ezagutu genuen. Karmela, urteetan zehar hainbat une bizi 
izan dituen espazio okupatua da, komunitateetatik eta auzoetatik zaintzea zer den gogoeta egitera 
gonbidatzen gaituena. 

Lehenik eta behin, bertako historia ezagutu genuen: hasieran, auzoari guztiz atxikita zegoen ikastola 
kooperatibista izan zen. Bertan jantokia antolatzeko erabakia hartu zuten. Haurren elikadurari erantzun 
kolektiboa emateko nola antolatu ziren galdetu genien; izan ere, ordura arte banakako konponbidea ematen 
zioten auziari. Historia honetako protagonista nagusiak emakumeak* izan zirela konturatu ginen. 

Hortik ikusi ahal izan genuen gaur egungo Karmelara emandako jauzia, auzogintzan jarraitzen duen 
espazioa. Gune autogestionatua da, topagune izateko eta zenbait jarduera egiteko auzoak behar duen 
espazioa. Barnera begira nola antolatzen ziren, nola jarduten zuten eta eurek proiektua pentsatzeko, izateko 
eta egoteko moduan zaintzak zer garrantzi zuen jakin nahi izan genuen. 

Azkenik, Harrera auzoak esperientziaren berri jaso genuen. 2018ko udan, Espainiako Hegoko Mugatik 
zetozen migratzaileak iritsi zirela eta udalak soilik lehenengo hiru egunetan artatzen zituela ikusirik, 
Bilboko zenbait auzo mobilizatu egin ziren eta bertan aterpe eman zieten (Karmelan, esaterako). Landu 
zuten puntuetako bat osasunerako eta osasun-artapenerako eskubide unibertsala izan zen. Partekatu ahal 
izan genuen eskubide horren alde nola borrokatu ziren berori ukatzen duen legeria baten aurka, pertsona 
horiei lagunduz eta pedagogiaren eta erakundeekin lorturiko aliantza partzialen bidez; kasu honetan, 
anbulatorioekin. 

Karmelari esker bizimodu kolektiboan zaintzak dituen askotariko dimentsioei ekin ahal genien, eta 
aipatzen ari ginen zaintzarako eskubide kolektiboaren espiralean arlo komunitarioak duen garrantzia 
egiaztatu ahal izan genuen. 

Karmelari buruzko informazio gehiago hemen.

Harrera auzoak esperientziari buruzko informazio gehiago: hemen.

https://karmela.eus/
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/vecinos-Bilbao-personas-abandonadas-sistema_0_825218329.html


8

3. GELDIUNEA. BABEL MUNDUKO EMAKUMEAK. FIKA KALEA. 
 “EMAKUMEEN* ARTEKO LAGUNTZA INTEGRALA”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Geldiune honetan, greba azken urteetan zaintza ikuspegi feminista batetik lantzea ahalbidetu digun 
tresna gisa aipatu nahi izan genuen. 

Lehenik eta behin, greba feministarako dei zabala luzatu izan den azkeneko bi urteetako (2018 eta 2019) 
martxoaren 8aren inguruko gure bizipenak partekatu genituen. Ez zen lan-eremuetarako greba-deia soilik 
izan; erdigunean zaintzaren grebarako deia jarri zen, gai horrek agenda feministan duen (edo izan beharko 
lukeen) garrantzia ikusarazteko. Hortaz, “etxekoak” zaintzen dituztelako bizimodu propiorik ez duten 
emakumeei* buruz hitz egin nahi izan genuen: etxeko lanetan (sarritan ia esklabotza-baldintzetan) lan 
egiten duten emakumeei* buruz hitz egin nahi izan genuen; horietako askok, izan ere, beste emakume* 
batzuen esku utzi dute zaintza, eurak hona zaintzan etortzeko; euren burua zaintzeko gaitasunik ez duten 
eta zaintzeko inor ez duten eta bakarrik bizi diren emakumeei* buruz; zaintzaren sektorean (egoitzak, etxez 
etxeko laguntza, garbiketa, etab.) lan egiten duten emakumeei* buruz, lan prekario eta oso gutxi baloratuak 
direlako. Martxoaren 8ko greban esku-trapua berreskuratu zen borroka-ikur gisa, eta hainbat ekintza egin 
ziren (batzuk salaketakoak) erakunde publikoen aurrean (udaletxe aurrean ere bai, geldiunea egin genuen 
tokian), gai horren inguruan proposatzen diren neurriak kritikatzeko, izan ere, ez dira nahikoak, familistak 
dira eta pribatizaziorako eta prekarizaziorako joera dute, eta emakumeak* mantentzen dituzte zaintza-
paperean. 

Geldiune honen bigarren une bat nagusien egoitzatan egindako grebaren inguruan izan zen. Langile 
batekin izan ginen, eta berak azaldu zigun zer izan den 370 egun greban ematea, eskubideen defentsan 
borrokan. Nagusien egoitzak eta administrazio publikoek bertan gauzatzen duten kudeaketak (salbuespen 
gutxi batzuetan izan ezik), nagusien zaintza-eredu pribatizatu eta merkantilizatu batera garamatza. 
Zaintza negozio bihurtzen da, eta familian edo sare sozialean daukazun diruaren arabera, zaintza hobea ala 
txarragoa lortzen duzu. Bertako langileen lan-eskubideen kontura ateratzen dituzte etekinak egoitza horiek. 
Ahalduntzeko tresna izan da greba kasu honetan, eta horri esker, zaintza hori zer baldintzatan egiten den 
salatzeko eta grebalarien eta familien eta zentro horietako pertsonen artean aliantza sendoak sortzeko balio 
izan du. 370 greba egunak 2015 eta 2017 urteen artean izan ziren, eta langileen garaipenarekin amaitu zen.

Geldiune honi esker gaur egun nola, non eta nor zaintzen dugun hausnartu ahal izan genuen; bai eta, 
halaber, zaintza hori zer nolako baldintzatan ematen den, dagokien partea nork ez duen bere gain hartzen 
(gizonek, administrazioek, enpresek); gai hori politizatzeko, jendartean eztabaida pizteko eta lorpen zehatzak 
erdiesteko, grebak, esaterako, zer indar duen; zer estrategia jar ditzakegun abian gurpil zoro horretatik atera 

4. GELDIUNEA. UDALETXEA. ERNESTO ERKOREKA PLAZA.
 “GREBAN. ZAINTZA-GREBA MARTXOAREN 8AN

ETA EGOITZETAKO LANGILEEN 370 GREBA-EGUN”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Gure hirugarren geldiunea Babel Munduko Emakumeak izan ziren; askotariko emakumeen* espazioa, 
non emakumeen arteko zaintzak eta laguntza integralak proiektuaren oinarrizko nortasuna osatzen 
duten. 

Gauzatzen ari diren estrategietako batzuk partekatu nahi izan genituen: horizontalki funtzionatzeko 
modua; lorategia, natura zaintzeko; elkarteko emakumeentzako* euskarri materialaren garrantzia, diruaz 
harago doan ardatza izanik, bestelako moduetan oinarritzen dena, trukea eta elkar-laguntza, kasu. 

Geldiune honek eta bertan ikasi ahal izan genuenak zaintzarako emakumeen* espazioak eta espazio 
feministak edukitzearen premiaz eta partaide garen eta gure arteko sareak osatzen ditugun proiektu horien 
potentzialtasun politikoaz gogoeta egitea ahalbidetu zigun. Kapitalismoak, patriarkatuak eta arrazakeriak 
barnerarazten diguten bakardadearen, isolamenduaren eta “besteekiko” beldurraren aurrean, elkar ulertzeko 
eta elkar zaintzeko bestelako moduak eraikitzearen aldekoak gara. 

Munduko Emakumeei buruz gehiago jakiteko hemen.

https://mujeresdelmundobabel.org/
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5. GELDIUNEA. BILBI. BILBO ZAHARRA KALEA. 
 “DENEK LEKUA IZANGO DUGUN ETA ZAINTZA KOMUNITARIOA IZANGO DEN AUZOA 

ERAIKITZEN”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Gure deriba Bilboko plazan amaitu genuen. Garrantzitsua iruditu zitzaigun plaza gatazka-eremu gisa 
berreskuratzea; azken urteetan areagotzen ari den jendarte, hiri eta auzo-ereduen arteko tentsioa 
agerian baitago; ezarri nahi diguten eta auzotarrek aurre egiten dioten eredua. Kapitala-bizitza 

gatazka oso agerikoa da Bilbin. Espekulazioa, alogeren prezio igoera eta gentrifikazioa lehenesten dira. 
Horren aurrean, Bilbi laborategi txiki bat dela esan daiteke; dauden askoren arteko bat, non urrakortasunak, 
elkarren mendekotasunak eta zaintzak kolektibo kudeatzeko ahalegina egiten den. 

Testuinguru horretan sortu zen Xake; auzoko askotariko jendeak osaturiko proiektu kolektibo eta 
autogestionatua. Indarkeria eta bazterkeria egitura handi horri erantzuteko eta auzoan erlazionatzeko, 
bizitzeko eta auzogintzan jarduteko bestelako eredu batzuen aldeko apustu gisa sortu zen. Eraikitzen ari 
diren espazioa da, eta ez litzateke gauzatuko euren denbora, ahalegina eta dirua horretan jartzen duten 
pertsona askoren lan eta laguntzarik gabe. Espazio horrek berretsi egiten du, dirutik eta merkataritza-
gune handietatik urrun, bestelako aisialdia posible dela eta desiragarria dela, eta gure auzoetako espazio 
publikoak topaguneak direla, harremanetarako, pertsonenak eta pertsonentzat. Plaza hutsik ikusi nahi 
dutenen aurrean, zaintzaz, zentzuz eta edukiz bete nahi dute Bilbiko auzotarrek..

Greba feministan, Xakeren esperientziari buruz –zaintza komunitariorako espazio gisa– hitz egiteko 
jarraitu genuen plaza horretan. Espazio horiek, non grebalariei zaintza eta janaria eta adingabeei arreta 
eskaintzen zitzaien, emakume* guztiek greban parte har zezaten ahalbidetzeko tresna izan ziren. Gainera, 
agerian utzi zuten zaintza ez dela banaka ebatzi behar dugun zerbait: denei dagokigu, taldean ebatzi 
beharreko auzi sozial eta politiko nagusia da. Ekimen mota horiek halakorik ahalbidetzen dute.  Baina 
erronka da halako esperientziak ez daitezela unean uneko gauza bat izan; epe luzerako estrategia bihur 
daitezela, alegia. Gainera, militantziei eta parte hartzen dugun espazioei dagokienez, zaintza etengabe landu 
beharreko alorra da, modu jasangarri eta bizigarriak denak egongo garela bermatzeko. 

Geldiune honek zaintzaren dimentsio komunitarioari buruzko gogoeta egiten jarraitzeko balio izan 
zigun. Gizonei eta erakundeei dagokien erantzukidetasuna eskatzeaz gain, komunitatea osatu beharra 
dugu, zaintza-esperientzia kolektiboak, alegia, zaintzaren espiral horretako atal nagusi gisa. Gure auzoak 
halako ekimenez bete behar ditugu, hobeto bizitzeko eta eraso kapitalistari aurre egiteko modu gisa. 
Isolamenduaren eta auzoak kapitalarentzat uztearen aurrean, den-denak lekua izan, elkar zaindu eta 
saretuko garen auzoen aldekoak gara. 

Xake Espazioari buruzko informazio gehiago: hemen.

(beste batzuen esplotazioan bermatutako kalitate txarreko zaintza) eta zentzuzko gurpilean sartzeko (zaintza 
ona, zaindu nahi ote dugun/garen eta nola erabakitzeko gaitasuna, lan-baldintza onak, jendarte osoaren 
inplikazioa, etab.) ere.

Amaitzeko, “A la huelga compañeras” abestu genuen, martxoaren 8an hainbat emakumek* abestu zutena, 
eta dagoeneko ereserki bihurtu dela esan dezakeguna. 

Euskal Herriko greba feministari buruzko informazio gehiago: hemen.

Bizkaiko egoitzetako grebari buruzko informazio gehiago: hemen. 

Eta “A la huelga compañeras” abestiaren gaztelaniazko hitzak: hemen.

https://xake-espazioa.negocio.site/
https://grebafeminista.wordpress.com/
https://mrafundazioa.eus/es/multimedia/videos/no-eran-trabajadoras-solo-mujeres-presentacion-del-libro-sobre-la-huelga-de-residencias
https://www.eldiario.es/sociedad/letra-cantico-feminista-estremecio-Bilbao_0_748575186.html
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    • Zer da, zuen ustez, zaintzarako eskubide kolektiboa?
    • Nola alda dezakegu etxeetan zaintza banatuta dagoen modua eta “dena maitasunagatik” aginduari muzin  
      egin?
    • Ezagutzen al dugu zaintza kolektiboko esperientziarik? 
      Eta auzo-sareei buruzkorik??
    • Nola eragin dezakegu erakundeetan zeinek bere erantzukizuna har dezan?
    • Nola bizi izan dugu martxoaren 8ko greba? 
    • Zaintzaren sektorean grebarik ezagutu dugu edo baten batean parte hartu dugu?

LANAREKIN JARRAITZEKO PROPOSATURIKO 
ZENBAIT GALDERA
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Pairatzen dugun indarkeriak hainbat forma ditu; bete beharreko arauetatik hasi eta harreman toxikoetara, tartean, 
familia-indarkeria, beldurra eta indarkeria instituzionala daudela. Hortaz, indarkeriarik gabeko bizitzarako bidean, 
honako hau nahi dugu: erreparazio kolektiborako espazioak sortu; ikusaraztea eta espazio publikoa okupatu; 
osasuna, hezkuntza eta zerbitzu sozialen arloak eraldatu; atzerritarren legea indargabetu; bizirik irauteko estrategiak 
balioan jarri eta norbere buruarenganako exijentzia maila jaitsi; espazio feminista seguruak, dibertsitateari harrera 
egiteko; gure gorputzez berriro jabetu; eta... nola ez, bada..., dantza egin!

San Mamesen ekin diogu deribari; estadioaren kanpoko aldean, guztiz maskulinizatua dagoen espazio 
bat irudikatu nahian. Begiak itxita, eta futbol-partida baten hotsak entzuten, nola sentitzen garen 
ikertzen dugu; zer gertatzen den beste batzuk mugitzen gaituztenean, gure espazioari eta gure gorputzei 

buruzko erabakiak hartzeko gaitasuna galtzen dugunean.

Indarkeriaren alderdi sinboliko eta kultural guztiak azpimarratu nahi izan genituen; hori ere baita gure 
bizitzen eta gure gorputzen gaineko kontrola.

1. GELDIUNEA. SAN MAMES ESTADIOA RAFAEL MORENO PITXITXI.
 “MATXOTE, KONTUZ IBILI”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun
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Erakutsi nahi izan genuen beste dimentsio bat izan zen indarkeria instituzionala, arrazista eta 
heteropatriarkala delako. Ezer errazten ez duten eta baztertzeko pentsatuta daudela diruditen izapide 
eta dokumentuak; guztiz ulergaitzak diren formularioak; administrazioarekin linean edo digitalki 

erlazionatzeko moduak batzuentzat soilik dira irisgarriak; laguntzak jasotzen dituzten emakumeenganako 
aurreiritziak eta haien kontrola; baliabide gutxiegi eta errealitate eta premiei egokitzen ez zaizkienak... 
Horiek dira aipatzen ari garen indarkeria instituzionalaren zenbait adibide. Emakume* migratuak ez 
dira egoera hori pairatzen duten bakarrak. Baina bai salatu nahi izan genuen Atzerritarren Legeak 
desberdintasuna eta indarkeria horien aurreko urrakortasuna biderkatu egiten duela migratzaile garenean.

Horren aurrean, seguru sentiarazten gaituzten espazioak dira laguntzen gaituztenak, La Posada de los 
abrazos gisako erakundeak esaterako; administrazioarekiko harreman konplexu horretan lagunduz eta, 
besteak beste, bidea erraztuz lan egiten dutenak. Gure arteko sare informalek ere laguntzen gaituzte, 
elkarrekin indartsuagoak garelako eta hobeto sentitzen garelako.

Gure hirugarren geldiunea, izatez, paseo bat izan zen. Bilboko Kale Nagusian zehar ibili ginen, 
eta “indarkerien etorbidea” deitu genion. Saltegi eta dendaz beteriko kalea da; gehienak marka 
garrantzitsuenak. Leku horrek kontsumo-eredu asegaitz batera bultzatzen gaitu, eta emakume-

eredu lorrezinera, frustragarrira eta gure gorputzen dibertsitatea eta poza ezerezten dituen eredura doitzera 
ahalegintzera. Halako kaleek ulertarazten digute indarkeria ez dela “besteei” gertatzen zaien zerbait, denek 
bizi dugula baizik. 

Kale horretan, bi indarkeria-ardatz nagusi erakutsi nahi izan genituen: 

• Lehenik eta behin, indarkeriaren eta kontsumo-ereduaren arteko lotura. 
Nondik dator kate multinazional horietan saltzen duten arropa? Nor ari da jantzi horiek ekoizten? Zer 
nolako esplotazio-baldintzatan? Zer kontsumo- eta aisialdi-eredu ari dira ahalbidetzen? Zer lotura argi 
ezar ditzakegu erosten dugunaren eta emakumeen* kontrako indarkeriaren artean?

• Bigarrenik, zer gorputz/gorputz-tankera erakusten dizkigute? 
Zein dira bete behar ditugun arauak? Nola agertzen gaituzte emakumeak*? Emakume* arrazializatuak 
agertzen badira, nola agertzen dira? Zer estereotiporekin? Nola eragiten dute eredu horiek gure 
gorputzean?

2. GELDIUNEA. EUSKO JAURLARITZA. KALE NAGUSIA.
 “Indarkeria instituzionala salatzen dugu”

3. GELDIUNEA. 
 “INDARKERIEN ETORBIDEA”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Eta horren aurrean, espazioa okupatu nahi dugu, ikusgarri bihurtu. Eta hori egiteko modu hoberik ez dago 
dantzan baino, hasieratik asmoen adierazpena balitz bezala, gure gorputzez berriro jabetuz. Indarkeria mota 
ugariri egiten diogu aurre, baina bizirik irauteko, aurre egiteko eta salatzeko hainbat eta hainbat estrategia 
ere sortzen ari gara, poztasunetik, sororitatetik eta plazeretik. 

Horrela, Matxote, kontuz ibili dantzatu genuen, Santurtziko Arkotxa Gazte Konpartsak sortutako hitz 
eta koruekin. Eraso sexistak salatzen dituen eta autodefentsa feministarako deia egiten duen abestia. 
Autodefentsa feminista teknika fisiko edo psikologikoetatik harago doa (defentsa pertsonala deiturikoa); 
indarkeriaren erroetara iristen den tresna politikoa da.

Abestiari buruzko informazio gehiago: hemen.

Eta autodefentsa feministari buruko informazio gehiago: hemen.

https://www.naiz.eus/es/blogs/berriola/posts/machote-kontuz-ibili-un-ritmo-que-mueve-caderas-y-conciencias
http://bilgunefeminista.eus/uploads/erab_1/2016/06/1466419296-Qu� es la autodefensa feminista.pdf
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Horren aurrean, beharrezkoa iruditu zitzaigun kapitalismoaren, arrazakeriaren eta patriarkatuaren arteko 
loturak salatzea. Kontsumoa zalantzan jartzearen eta politizatzearen aldekoak gara, murriztu eta proiektu 
alternatiboak, sozialak eta solidarioak lehenetsiz. Gure ustez, dagoeneko abian jartzen ari garen banako 
estrategia eta proiektu kolektiboetan sakondu behar da, aginte patriarkalak iraultzeko eta gure askotariko 
gorputz, bizimodu eta izan eta egoteko moduak babesteko. 

4. eta 5. GELDIUNEAK. ALBIA LORATEGIA ETA EPAITEGIA.
 “GONA-MAHAIAK OSATZE KOLEKTIBORAKO ETA EKINTZA 

JUSTIZIA PATRIARKALAREN KONTRA”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Badakigu, jakin, kapitalismoak eta patriarkatuak gaixoarazi egiten gaituztela. Eta badakigu osasun-
sistemak ere indarkeria eragiten duela gugan, ikuspegi heteronormatibo eta patriarkal batean 
oinarritua delako. Geldiune honetan, indarkeria horiei buruzko lekukotzak partekatu nahi izan 

genituen, horiei aurre egiteko lehenengo urratsa agerian jartzea dela uste dugulako. Indarkeria-esperientzia 
batzuk adostu genituen: abortatu nahi izan dugunean edo bikote heterosexual batetik kanpo amai izan 
nahi izan dugunean jasotako zenbait erantzun; sentitzen dugun guztia diagnostikatzeko dagoen joera; 
emakumeen* medikalizazio etengabea; den-dena pilulekin konpontzeko dagoen joera, hasi gehiegizko 
ileetatik eta lorik ez egiteraino; farmakoekin gure gorputzetan ikerketak egitea, askotan, horretaz jakitun ere 
izan gabe… 

6. GELDIUNEA. OSASUN ZENTROAK. LA MERCED. 
 “OSASUN-SISTEMAKO INDARKERIA AZALERATZEKO”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Geldiune honetan bi ardatz hartu genituen gogoetarako: justizia patriarkala eta horrek emakumeen* 
bizitzan duen eragin zuzena; eta indarkerien aurrean zer banako estrategia eta estrategia kolektibo 
ditugun partekatzeko espazioen garrantzia. 

Justiziaren dimentsio patriarkalari buruzko gogoeta beti egon da feminismoan; baina azken urteotan 
eztabaida hori nabarmenagoa egin da, eta justizia feministarantz bideratzeko apustuarekin lotu da. Hori 
izan zen 2018ko azaroaren 25ean (indarkeria sexisten kontrako eguna) jendaurreratu zen mezua. Zigor-
bidezko neurrietatik harago, zer nolako justizia nahi dugun egin behar da gogoeta. Justizia feminista izango 
da indarkeria guztiak aintzat hartzen dituena; prozesuetan biktimak zainduko dituena; berriro gertatuko 
ez dela bermatzen duena; gatazken konponbidean komunitateak duen eginkizuna sakontzen duena, eta 
erreparaziorako neurriak txertatuko dituena. Proposamen hori kaletik ari gara eraikitzen, feminismotik 
abiatuta. Horra nora jo galdetzen dugu, eta teknikotzat saltzen diguten horri buruzko iritzia eman nahi dugu.

Bigarrenik, eta aurrekoarekin zuzenean lotuta, kontakizunak kolektibizatzeko beharraren inguruan 
egiten dugu lan, “besteak” gu bihurtzeko modu gisa. Gona-mahaien irudia erabiltzen dugu, bizi ditugun 
indarkeria horiei buruzko kontakizuna eraikitzeko eta ezinegona osatzeko elkartzen garen espazio segurua 
irudikatzeko. Nola sentitzen garen partekatu nahi dugu, baina, batez ere, eraso horiei aurre egin ahal izan 
dieten emakumeek* bizirik irauteko izan dituzten esperientziak eta erakundeetatik harago indartsuago 
egiten gaituzten estrategiak berreskuratzeko ere bai.

Geldiune hau baliatu dugu indarkeria matxistei aurre egiteko eraikitzen ari garen eztabaidatzeko; zerk 
ematen dituen emaitza onak, zer dimentsio ari garen lantzen, zer dugun faltan…  

Geldiunea amaitzeko, Epaitegiaren aurrean ekintza bat egin genuen, azken urteko hainbat eta hainbat 
manifestaziotan zabaldutako leloarekin bat eginez, Nik sinesten dizut. 

Pare bat artikulu gaiari buruz gehiago jakiteko: hemen eta hemen.

http://www.feministalde.eus/es/hermana-yo-si-te-creo-el-discurso-feminista-frente-al-terror-sexual/
https://vientosur.info/spip.php?article14985
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Deriba amaitzeko, Bizkaiko Emakumeen Asanbladaren lokalera joan ginen bisitan, Euskal Herriko 
erakunde feminista historikoa delako. Indarkeria mota orori aurre egiteko espazio ez-misto, feminista, 
anti-arrazista eta abegikorrek duten garrantzia berreskuratu nahi genuen. Militantzia feminista, 

gutako askorentzat, hazten jarraitzeko leku segurua da. 

Elkarrekin bazkaldu eta, amaitzeko, geldiune bakoitzean piztu zaizkigun ideiak jaso ditugu horma-irudi 
batean. Gogoetarako gai mordoa daramagu. 

7. GELDIUNEA. PIKARA MAGAZINE ETA FAKTORIA LILA. LAMANA KALEA. 
 “ELKARREKIN INDARTSUAGOAK GARA”

8. GELDIUNEA. BIZKAIKO EMAKUMEEN ASANBLADA. PILOTA KALEA. 
 “MILITANTZIA FEMINISTA”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

    • Zer dira, zuen iritziz, indarkeriarik gabeko bizitzak?
    • Nola ahaldun gaitezke indarkeria matxistatik babestu ahal izateko?
    • Nola lortzen dugu eskubideetara iristea eragozten diguten oztopo instituzionalak gainditzea?
    • Nola eraiki justizia feminista egungo justiziaren izaera patriarkala higatzeko?
    • Nola lortuko dugu gure gorputzez jabetzea eta bere dibertsitatean pozik bizitzea?
    • Ezagutzen al dugu “elkarrekin indartzeko” balio izango digun espazio kolektibo feministarik?
    • Ezagutzen eta erabiltzen al dugu komunikabide feministarik?

LANAREKIN JARRAITZEKO PROPOSATURIKO 
ZENBAIT GALDERA

Horri guztiari aurre egiteko estrategiez ere hitz egin genuen. Gure gorputzez jabetu beharra argi ikusi 
genuen; gure gorputzez berriro jabetu eta haiekin konektatzeko beharra; denbora eduki eta hobeto 
sentiarazten eta zaintzen gaituzten gauzak egiteko beharra; gutako bakoitzari zerk egiten dion ondo 
aztertzeko beharra, ongizatea sentiaraziz; eta sarea eta tribua osatzen jarraitzeko beharra; izan ere, bakarrik 
egonda, beldurrak nahi ez ditugun gauza asko onartzera eramaten gaitu. 

Bi proiektu horiek bisitatu genituen, komunikabideetan eta sareetan eragiten den indarkeria matxista 
aztertzeko. Komunikabideek begirada androzentrikoa dute; eta beraz, oraindik ere beharrezkoa da 
kontrainformazio feminista sortzea. Baina horrez gain, komunikatzaile feministek etengabe pairatzen 

dituzte erasoak, eta beharrezkoa da hori ere indarkeria matxista dela salatzea, eta hori geldiarazteko 
neurriak hartu behar direla. 

Pikara Magazine eta Faktoria Lilak mehatxu eta indarkeria horiei aurre egiteko garatu dituen estrategiak 
ezagutu nahi genituen bereziki; bai eta halako proiektuak abian jartzeak dakarren behin-behinekotasunari 
aurre egiteko espazioa eta baliabideak partekatzearen alde egin duten apustua ere. 

Bi erakunde horiei buruzko informazio gehiago: hemen eta hemen.

https://twitter.com/faktorialila?lang=es
http://lab.pikaramagazine.com/violenciasdegeneroenlinea/
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Deriba hau prestatzean denbora luzea eman genuen enpleguak gure bizitzetan duen zentralitateari 
buruz hitz egiten, bai ordutan, bai sozialki “nor garen” definitzen. 

Gainera, enpleguen oinarriak egiteko modu produktibistak, indibidualistak, lehiakorrak eta patriarkalak 
daude eta horiek, sarritan, gaizki eta presiopean sentiarazten gaituzte, eta soldata bat ahalbidetzeaz harago, 
inolako zentzurik gabe uzten dute egiten duguna. 

1. GELDIUNEA. WIKITOKIA. HARROBI PLAZA
 “AUTOENPLEGUA ISOLAMENDURA JO GABE, INTERKOOPERAZIOA

 ETA ESPAZIO KOLEKTIBOAK”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Bizitza-denbora askatuko dugu. Truke-modu kolektiboak eraikiko ditugu eta desmerkantilizatu egingo ditugu, 
horrela, diruarekiko mendekotasuna murriztuko dugu. Zentzu kolektiboarekin lotuta dauden lan-moduak eraiki 
nahi ditugu, gorputza-lurraldea zaintzeko. Lana, zaintza eta militantzia hurbildu nahi ditugu, bizitza eraikitzeko 
behar ditugun jarduerak direlako. Deriba honetan luxuzko bi laguntzaile izan genituen: Kelly eta Libertad. 
Performance horrekin, gutako edozein izan zitezkeen bi emakume* ordeztu nahi genituen. Zeharkatzen gaituzten 
produktibismoarekin, indibidualismoarekin eta erruduntasun patriarkal amaigabearekin apurtzeko moduak 
aurkitzen lagundu ziguten.
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Bilbotik Santurtzirantz jo genuen metroz deriba honetan. Elkarrekin oinez egin genuen tarte hori baliatu 
genuen enpleguak gure gorputzean duen eraginari buruz galdetzeko, non sentitzen genuen? Horri 
esker, buruarekin egoteaz gain, elkarri konektatzea ere lortzen genuen. Eragin horiek adierazteko 

eranskailu batzuk genituen. Eragina positiboa edo negatiboa izan zitekeen. Gehienak ondoezak, tentsioak, 
oinazeak eta halakoak zirela ikusi genuen. Gure gorputzek gainzama daramate, eta nekatuta daude. Buruko 
minak, bizkar aldeko uzkurdurak, ikusmen nekatua, urdail uzkurtuak… aipatu genituen. Eta nondik zetozen 
partekatu genuen. Bizitzaren denborak eta erritmoak eramanezinak dira sistema honetan. Ez langileon 
bizitzei eusteko ez sozialki beharrezkoak diren gauzak egiteko pentsatuta ez dagoen enplegu baten 
zentraltasuna islatzen dute gure gorputzek; gero eta baldintza txarragoetan gauzatzen dugun enplegua; 
kolektiboan bestela irtenbidea ematerik ez dugunez, bizitzeko ezinbestekoa zaiguna.

Santurtzin egin genuen lehenengo geldiune honetan soldatarekiko mendekotasunari eta kontsumoa 
eta merkatuari buruzko –gure beharrizan eta gurariak asetzeko lekutzat hartuta– gogoeta egitea 
interesatzen zitzaigun. Ito egiten gaituzte lan jasanezinek bizitzeko dirua behar dugulako, eta dirua 

lortzeko enplegu bat. 

Dirua, besteak beste, aisialdian eta kulturan erabiltzen dugu. Sarritan, kontsumo-gune handietara joaten 
gara, gure bizilekuetatik urrun dauden nortasunik gabeko guneetara. Mamarigako Kultur Etxea aisialdiaren 
eta kulturaren desmerkantilizazio-esperientzia ezin hobea iruditu zitzaigun. Auzogestioan oinarritutako 
espazioa da, eta auzoan merkantilizatu gabeko espazio publiko bat badela aldezten du okupazio 
kolektiboaren bidez. Proiektu horren ezaugarri dira komunitatea egitea eta auzoa ehuntzea.

Bizitzaren alderdi guztien merkantilizazioaren aurrean, auzoen eta komunitateen babesa eta bestelako 
truke-moduak sortzea urrats garrantzitsuak iruditzen zitzaizkigun diruarekiko (soldatarekiko eta, beraz, 
enpleguarekiko) mendekotasuna murrizten joateko. 

Horrez gain, Justizia Bulego bat ere badago Kultur Etxean, eta bertan, doan eta borondatez ematen dute 

SANTURTZIRAINO METROAN
 “KOLOREEN BIDEZ ADIERAZI DUGU ENPLEGUAK GURE GORPUTZEAN DUEN ERAGINA”

2. GELDIUNEA. KULTURETXEA. MAMARIGA. SANTURTZI.
 “AUTOANTOLAKUNTZA ETA DESMERKANTILIZAZIOA. AUZOA IZAN, AUZOA EGIN”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Gutako askok gure autoenplegu proiektuak jarri nahi izan ditugu abian enplegua beste leku batzuetan 
eskatu ordez. Autoenplegua, ordea, bakarka egiten dugunean, ez da nahikoa izaten. Autoenplegu kolektiboa 
izan al daiteke estrategia bat? Autoenplegu-ekimen desberdinen artean eraiki ditzakegu sareak? Nola apur 
daitezke espazio horietan ere –inertzia hutsaz bada ere– gertatzen diren dinamika patriarkalak? Horri 
buruzko gogoeta egiteko, Wikitoki proiektura hurbildu ginen.

Han enplegua ulertzeko bestelako modu batzuk ezagutu genituen, eta proiektu kooperatibo bat izateak 
esan nahi duenari buruz hitz egin genuen. Halako proiektu batek guretzat lehentasunezkoak diren 
ardatzetan aurrera egitea nola ahalbide dezakeen hitz egin genuen: bizitzako denbora askatu, diruarekiko 
mendekotasuna murriztu, lanak zentzu kolektiboarekin lotu eta gorputza-lurraldea zaintzen duten lanetan 
pentsatu. Bestelako lan-kulturetara jo genuen, guretzat oso beharrezkoa baitzen gure erakundeetako 
kulturen eraldaketa, ikuspuntu feministatik. Bagenekien garatzen ari diren tresnetako batzuk gurekin 
partekatu ahal izango zituztela Wikitokian, eta hala izan zen. 

Wikitokiari buruz gehiago jakiteko: hemen. 
 
Eta bideoan aipatzen den “sostevidabilidad” kontzeptuaren gida: hemen.

http://wikitoki.org/
https://sostevidabilidad.colaborabora.org/
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Gogo handia genuen geldiune hori egiteko; hala ere, bideoan labur-labur jasota geratu da, eta 
eztabaidetan oso leku garrantzitsua hartu zuen. Ezin dugu beharrizanak asetzeko enpleguari eta 
soldatei buruz hitz egin gai garrantzitsuenetako bat aipatu gabe: etxebizitza. Luze hitz egin genuen 

gaur egun etxebizitza lortzeak zer dakarren, nola ari garen hori bizitzen, taldean bizitzeko (hori bada nahi 
duguna) zer modu aurki ditzakegun, etab. Etxebizitzaren gaia ere ardatza izan zen hurrengo geldiunean. 
Horretarako, gutako baten pisukidea ezagutzea aukeratu genuen. Bi emakume*, lagunak, elkarrekin bizitzen 
eta sororitate eta zaintza-sarea ehuntzen. Gu denak hartzeko etxe txikiegia. Bertara igo nahi genuen, baina 
ez ginen denak sartzen. Ez ginen sartzen etxeak ez daudelako zabaltzeko eta taldea hartzeko eginak, familia 
itxietan bizitzeko baizik.

Hortaz, espazioa okupatzeko eta sarritan gure etxeak bihurtu diren arlo pribatu, estu eta itxi hori urratzeko, 
kaletik balkoira hitz egitea erabaki genuen. Prekaritate materialak etxea lortze bidean eragiten dituen 
eragozpenez hitz egin genuen: gure etxeetan nor kabitzen den; “familia nuklear erradioaktibo” horretatik 
harago zer bizikidetza-eredu dauden; norbere buruaren zaintza eta elkarrekiko zaintzaren garrantziaz, eta 
etxeetan egiten diren lan ikusezin horiek guztiak ikusarazi beharraz. Etxean lekurik ez izateak ez zuen 
elkarrizketa eragotzi; aitzitik, auzokoek ere gu entzutea ahalbidetu zuen.

Azkeneko geldiune honetan El Bullon bisitatu genuen. El Bullon etxe okupatua da, eta etxeaz 
gain, baratzea ere badauka. Interesa genuen oinarrizko beharrizanak kolektibizatzeko eta 
desmerkantilizatzeko abian jartzen ari garen estrategiei buruzko gogoetarekin jarraitzeko, enpleguak 

gure bizitzan duen garrantzia murrizteko funtsezko bidea baita.

Eraikitzen ari garen eguneroko laguntza-sareen indargune eta zailtasunak zein diren jakin nahi genuen. 
Teoria badakigu, baina gero erronkak aurkitzen ditugu jardunetan, eta horretaz mintzatu nahi izan genuen. 
Bi gogoeta garrantzitsu egin genituen: daukagun denboraren eta taldean bizi izateko beharrezkoa den 
denboraren arteko bateraezintasuna. Eta bestetik, eraikuntza bidean dauden espazio horiek ere hartzen 
dituzten botere-harremanak nola desagerrarazi. 

Baratzea elikagai-iturri gisa agertu zen, elikadura den alderdi garrantzitsu horretan autonomoagoak 
izateko eta gozatzeko eta deskonektatzeko gune gisa ere bai.

3. GELDIUNEA. LIBERREN ETXEA
 “ETXEAK ZABALTZEA”

4. GELDIUNEA. EL BULLON.
OKUPAZIO KOLEKTIBOA, EGUNEROKOTASUNEKO AUTONOMIA.

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

dauden laguntzei buruzko informazioa, diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzkoa, kasu. Laguntza horiei 
buruz ere eztabaidatu genuen, ea arazoa (nahitaez enplegua eduki beharra, gero eta kontsumoarekiko 
mendekotasun handiagoa edukitzea) “konpontzen laguntzen” duten, eta, batez ere, laguntze horien 
kudeaketan dauden logika patriarkalak eta “susmoak” identifikatu genituen: zer pentsatzen den laguntza 
horiek jasotzen dituzten emakumeei* buruz, nola kudeatzen diren, zer inplikazio dituzten, zer dakarten 
eskubideei, instituzionalizazio eta kontrolari dagokienez, etab.

Hemen Mamarigako Kultur Etxea Facebookeko orria jarrai dezakezue.

https://www.facebook.com/MamarigaKultur/
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    • Ondo bizitzeko, enpleguari garrantzia kendu behar zaiola uste duzu?
    • Autoenplegurako ekimenak abiarazi ditugu? Bakarka edo taldean?
    • Nola saiatzen gara geldiarazten produktibismoa, kontsumismoa eta erru patriarkala gure bizimoduak   

         zeharka ez ditzaten?
    • Ezagutzen al ditugu edo parte hartzen al dugu “diru gutxiagorekin” eta modu kolektiboagoan bizitzea   

         ahalbidetzen diguten espazioetan?
    • Guretzat garrantzitsua da etxeak irekitzea eta sarean eguneroko bizimoduak eraikitzea?

LANAREKIN JARRAITZEKO PROPOSATURIKO 
ZENBAIT GALDERA

Amaitzeko, enpleguaren garrantzia murrizteko bide horretan, deribaren ostean sortu zitzaizkigun 
zenbait proposamen partekatu genituen:

• Emakumeen* arteko laguntza eta sororitate-sareak.
• Diruaren premia txikitzea.
• Lagunekin, adiskideekin kalitateko denbora edukitzea, gainerako guztia sendatzeko. 
• Autogestioa. 
• Lagunen proiektu alternatiboak laguntzea eta haietan parte hartzea. 
• Truke-modu berriak topatzea; dirua ez dadin izan trukerako txanpon bakarra gure artean.
• Kontua ez da gauza berriak egin behar izatea, baizik eta inertziaz egiten duguna egiteari uztea, horrela, 
gauzak egiteko modu jasangarri eta osasungarriagoak piz daitezen. 
• Gure amonek egiten zituzten gauza batzuk berreskuratzea; ateak irekiago edukitzea, gauza gehiago 
partekatzea.

DERIBAREN 
AMAIERA

Algunas claves que comparten las participantes
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Elikadura-burujabetza, agroekologia eta feminismoa denok bizi ahal izango dugun planeta bizi baterako ezinbesteko 
baldintza gisa lotu nahi ditugu. Lurretik, lurrarekin eta lurrarentzat bizitzea, zein bere moduan. Elikadura-katea 
irauliko dugu: ekoizpen, banaketa eta hornikuntza bideak, eta horiek denak lortzen dituen etxeetako katebegia 
ere bai. Elikagaien ekoizpenean gertatzen diren botere-harreman guztiak kolokan jarriko ditugu feminismoetatik. 
Nekazaritzara jotzea, desmerkantilizazioa eta kolektibizazioa bide horretako parte dira, eta hori soilik izango da 
posible emakumeen* askapenaren bidez. Burujabetza-energetikoa ere horrekin batera doa lurraldean bizitzeko gure 
modu hauen eraldaketarako bidean. Hori lortzeko moduak aurkitzeko asfaltoa eta lurra zapaldu ditugu

Gure deriba Laboren hasi genuen. Labore 2017an Bilbon zabaldu zen elkarlaneko supermerkatua da. 
Elikagaiak banatzeko eta hornitzeko proiektu alternatiboa da. Dendan zer produktu eta zein ekoizle 
dauden jakin nahi genuen; salgaiak nondik datozen; produktuak hautatzeko irizpideak zein diren; 

erosleen soslaia nolakoa den; emakumeen* eta gizonen arteko alderik badagoen, etab. 

Proposamen hori nola antolatzen den ere jakin nahi genuen; nola funtzionatzen duen, kooperatibako 

1. GELDIUNEA. LABORE. HARO PLAZA. SANTUTXU. 
 “BANAKETA ETA HORNIKUNTZARAKO ALTERNATIBAK”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun
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Gure ibilbideari jarraituz, bigarren geldiune hau topagunea den elikagaien hornidurarako beste espazio 
batean gelditu ginen: Bilbon historikoa den Erriberako merkatuan. Merkatu honen bilakaera begirada 
kritikoarekin aztertu nahi genuen: zer izan zen eta orain zer den elkarrekin hausnartu; aldaketa-

prozesu hori zergatik eta zertarako gertatu den, jendeak espazio hori nola ikusten duen eta guk, elikadura-
burujabetza feministaren ikuspegitik, nola ikusten dugun. 

Espazioa elkarrekin ibili, eta honako galdera hauek proposatu genituen:

• Nork saltzen du /nork ez? 
• Zer dago postuetan? / Nondik dator? / Sasoikoa da? / Badakigu zer den sasoikoa?
• Saltzailea ekoizlea ere bada?
• Zerk bultzatzen du Bilboko jendea merkatura erostera joan dadin? Espazio gentrifikatu gisa ikusten da? 
Zer iritzi dute merkatuari buruz?

Galdera horiek agerian jarri genituen kartelen bidez, eta gure artean ez ezik, merkatuan erosketak egiten 
ari ziren zenbait lagunekin ere landu ahal izan genituen. 

Merkatuko bigarren solairuan dauden postuetako baserritarrekin ere hitz egin nahi izan genuen. Gutxi 
dira, eta zaintzen ez bada, galbidean egon litekeen ekoizpen, salmenta eta bizitzeko eredu bat ordezkatzen 
dute. Beraz, haientzat merkatuan saltzea zer den –denborari eta kudeaketari dagokienez– jakin nahi izan 
genuen, euren postuetan nork erosten zuen, etab. 

Geldiune horri esker, elikagaiez non eta nola hornitu nahi dugun gogoeta egiten jarraitu ahal izan genuen; 
Bilbon halako alternatibarik ba ote den, eta merkatuak gure lurraldeetarako berebiziko espazio gisa 
babesteko premiaz ere bai.

Bilbotik Arteara joan ginen; hain zuzen, bertako Herriko Benta ezagutzera. Hainbat dimentsiotan, 
merkatuaren logiketatik irteten ahalegintzen den proiektu integrala. Proposamen hori bizi duten 
pertsonekin partekatzeko aukera aparta izan genuen; eta haiek kontatu ziguten zergatik, nola eta 

noren artean ari diren proiektu hori errealitate bihurtzen. 

Leku horretara eraman gintuzten gakoak asko izan ziren. Hasieran turistak hartzeko aurreikusita zegoen 
proiektua da; baina, pertsona migratu eta iheslariak hartzeko leku bihurtu da eta elkartasun-sareak sortzen 
ditu. Proposamen agroekologikoa hainbat alderditan gauzatzen duen proiektua da: ekoizpena, hornidura, 
banaketa, harremanak… Komuna den horretan urrats bat gehiago eman, eta lurraldea bizi duenarentzat dela 
ulertzen du. Herri txiki bateko plazan dagoen proiektu hau iruditeriak aldatzea lortzen ari da. 

Gure ustez, gainera, proposamen hau guztiz feminista da, bizitzaren jasangarritasuna erdigunean 

2. GELDIUNEA. ERRIBERAKO MERKATUA. BILBO. 
 “ALDAKETAK BETIKO MERKATUAN”

3. GELDIUNEA. HERRIKO BENTA. HERRIKO PLAZA. ARTEA. 
 “PROIEKTU INTEGRALA. AGROEKOLOGIA ETA ANIZTASUNA HARRERA-LURRALDEAN”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

bazkide diren pertsonen artean zer inplikazio dagoen, proiektuan bertan zer harreman mota gertatzen 
diren, etab. Finean, egiten denaz harago, nola egiten ari diren jakin nahi genuen. Banaketa agroekologikoko 
proiektu hauen indarguneak eta eragozpen eta mugak ere zein diren jakin nahi genuen; ulertzen dugulako 
funtsezkoak direla gure agroelikadura-ereduak gako feministetan oinarrituta eraldatu ahal izateko. 

Laboreri buruz gehiago jakiteko hemen.

https://laborebilbo.eus/es/inicio
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Geldiune honetan, sagarrari buruzko solasaldia partekatu ahal izan genuen; euskal kulturaren funtsezko 
elementu den aldetik. Eta horretarako, Bostkantoi proiektua baino leku hoberik ez dago. Taldean 
kudeatzen duten lagatako sagasti bat da. Eredu agroindustrialeranzko aldaketa azkarreko testuinguru 

batean, nekazaritza-ekoizpen sistema jasangarrien eta taldeko lanean oinarriturikoen alde egiten dugu. Eta 
eredu agroekologikoetan pentsatzeko modu hoberik ez dago sagasti bat baino; izan ere, sagarra betidanik 
izan da Euskal Herriko kulturaren, paisaiaren eta bizimoduaren funtsezko elementua. Proiektu horri 
nola sortu zen jakin nahi genuen; nola kudeatzen duten eta nork hartzen duen parte; banakakoen zein 
taldearen interesak eta beharrizanak nola asetzen diren… finean, zer esan nahi duen produktibitatearen eta 
merkatuaren logiketatik irteten ahalegintzeak autokontsumoaren eta zaintzaren bidez espazio hori bizirik 
mantentzeko. 

4. GELDIUNEA. BASOAK.
 “BIZI ETA ERALDATZEN DUGUN LURRALDEA”

5. GELDIUNEA. BOSTKANTOI.
 “SAGASTI ANARKO-KOLEKTIBOA, INORENA EZ ETA DENONA”

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Geldiune honekin zer azaldu nahi dugun

Eta deriba amaitzeko, emakumeen* zirkulu batean elkartu ginen; egunean zehar jaso genituen 
oharrak partekatzeko. Hortaz, denen artean sortu dugun ezagutza kolektiboa, ondasun komun gisa, 
zirkuluaren erdian jartzen ahalegindu ginen. Sagastiko sagardoa partekatu eta, horrela, abesten, 

egun horretan bizi izandako guztiari amaiera emateko. 

DERIBAREN AMAIERA
 “EMAKUMEEN* ZIRKULUA”

Parte-hartzaileek partekatu dituzten zenbait gako

jartzeko eredu delako. Proposamen hori posible egiten duten pertsonen bizitza-historiak ezagutu nahi 
genituen: alderdi askotan gainditu behar dituzten gatazkei eta erronkei buruzko gogoeta egin; denborak 
nola kudeatzen dituzten jakin; halako ezaugarriak dituen proiektu batek zer dakarren, zer diren “bizitza-
proiektuak”; herrian bertan, komunitatearekin eta erakundeekin dituzten harremanak nolakoak diren; 
Arteako errealitatetik, tokikoa eta globala lotzen dituzten begiradak nola gauzatzen diren, esaterako, 
Atzerritarren Legeak dituen eragin zuzenak edo lurra (kanporatzetik hasi eta harrerara bitarte), bizitza-
historiak ehuntzen dituen hari gisa. 

Proiektu honi buruz gehiago jakiteko: hemen eta hemen. 

Deribaren une honetan lurrera hurbilduko gara. Ikusten ari ginen lurraldeari buruzko galderak eginez 
jarraitu nahi izan genuen paseoa: basoak nolakoak diren, elikagaiak lantzeko zer espazio dauden, 
bizitzeko espazioak zein diren, nortzuk bizi diren bertan, nola eraldatu ditugun gure lurraldeak eta 

egungo egoera zein den. Horri guztiari buruzko galderak egin genituen: zenbat den jasangarria eta zer 
inplikazio dituen elikadura-burujabetza feministaren proposamenerantz jotzeko. 

Basoen bestelako kudeaketari buruz gehiago jakiteko: hemen. 

https://www.elsaltodiario.com/migracion/proyecto-artea-casa-sin-llaves-ongi-etorri-errefuxiatuak
https://www.argia.eus/argia-astekaria/2627/artea-herriko-benta
https://koloreguztietakobasoak.wordpress.com/
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• Zer da zuentzat elikadura-burujabetza feminista?
• Ezagutzen al duzue elkarlaneko kontsumo agroekologikoko esperientziarik (supermerkatuak, kontsumo-        
  taldeak, etab.)?
• Nola aldatu dira “betiko merkatuak” zuen inguruan? Desagertzen ari al dira? Ba al dago horietan produktu  
  ekologiko eta hurbileko produktuak kontsumitzeko aukerarik?
• Ezagutzen al duzue hemen lurra lantzen duen pertsona migraturik? Zer baldintzatan egiten dute?
• Ezagutzen al duzue edo parte hartzen al duzue ekoizpen ekologikoko proiekturen batean?
• Nolakoa da bizi zareten lurraldea? 
  Nola egiten da lurralde horren jasangarritasuna babesteko eta lurralde bizi gisa eusteko edo bihurtzeko   
  ahalegina?

LANAREKIN JARRAITZEKO PROPOSATURIKO 
ZENBAIT GALDERA

Elikadura-burujabetza feministaren inguruan sakontzeko, Etxaldeko Emakumeen zenbait dokumentu 
partekatuko ditugu hemen.

https://www.elikaherria.eus/analisis-de-las-leyes-desde-una-perspectiva-campesina-y-feminista/?lang=es

