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bat gara. Gure lanak pentsamendu eta praktika alternatiboa sortzea du helburu.
Horretarako, ikuspegi emantzipatzaile eta internazionalista batetik abiatuta,
ikerketa, eragin sozial eta politikoa, komunikazioa eta gizarte eraldaketa
prozesuak erabiltzen ditugu. Horien bitartez gaur egun nagusi diren bizimoduen
aurrean antagonikoak diren bizimoduak lortu nahi ditugu. Gure lanak hiru
ardatz hauek ditu: nazioarteko lankidetza, Pueblos komunikazio proiektua
(www.revistapueblos.org) eta OMAL Latinoamerikako Multinazionalen
Behatokia (www.omal.info). Horrez gain, Gizarte Eraldaketarako Hezkuntza
proiektu desberdinak ere egiten ditugu.
OMAL Latinoamerikako Multinazionalen Behatokia Bakea eta Duintasuna
erakundeak 2003an sortutako proiektu bat da. Honako gai hauek lantzen ditu:
enpresa transnazionalen praktikak eta inpaktuak ikertzea eta salatzea, botere
korporatiboaren mundu mailako joerei segimendua egitea eta ikuspegi eman
tzipatzaile batetik alternatibak sistematizatzea eta ikertzea.
Laguntzaileak:

Lizentzia:

T xosten hau Amaia Pérez Orozcok OMAL Latinoamerikako
Multinazionalen behatokiarekin elkarlanean egindako ikerketa baten
emaitza da. Ikerketa horrek honako helburu hauek ditu: ikuspegi
feminista batetik merkataritza eta inbertsio itunen olde berriak
Euskal Herrian izango dituen ondorioak aztertzea eta ikuspegi
emantzipatzaile batetik alternatibak proposatzea.
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1. Nondik dator testu hau
eta zer helburu du:

K

risi sakona bizi dugu. Aspalditik azpimarratu izan dugu hori ikuspegi anitzetik. Krisi
ekologikoa oso larria da eta, dagoeneko, kolapso ekologikoak saihestezina ematen
du. Horrek, ezinbestez, gure gizarteetako eremu materiala txikiagotzera behar
tzen gaitu. Aldi berean, egitura politiko eta sozioekonomiko osoa krisi larrian dago:
mundu osoa (baina oso era desberdinetan) astintzen duen gizarte ugalketa krisia
dago; politika ulertzeko eta gure burua subjektu politikotzat hartzeko moduan
eragina duen ordezkaritza krisia dago; talde soziala izatearen zentzua bera ere
krisian dago. Labur esanda, zibilizazio krisi bat dago. Edo beste era batera esan
da, trantsizio momentu bat bizi dugu; bizi garen mundutik... Nora? Feminismoak
eskandalagarritzat jotzen duen zibilizazio proiektuaren porrota ospatu eta hori
elkarbizitza onaren iraunkortasunean oinarritzen diren beste mundu posibleetara
eraman dezakegu? Ala amildegira goaz zuzenean?
Berrantolaketako momentu honetan, merkataritza eta inbertsio itunen olde berri
bat sortzen ari da. Horien bitartez botere korporatiboak bere burua sendotzen
du; mundu mailako protagonista eta sistemaren lehenengo eta azken onuradun
nagusi gisa.
Nola egin diezaiokegu aurre horri, feminista bezala, gizarte mugimenduen multzo
bezala eta herritar kritiko bezala? Testu hau galdera horretatik eta horren oinarrian
dauden bi ideiatik sortu da. Alde batetik, Europa Botere korporatibo kolonialista
ren gunea da (edo izan da?). Hortaz, bere burua eta mundua bera botere horren
periferietatik begiratu behar du; deszentratu behar du, alegia. Horregatik, hain
zuzen, testu hau iparralde globalean sortu da eta eremu hori Latinoamerikako
(eta Karibeko) esperientziaz kutsatu nahi du. Beste alde batetik, feminismoak be
har bezala esploratu ez den ikuspegi analitiko eta politiko indartsua eskaintzen du.
Horregatik, sistema ekonomikoari kritika egiteko eta alternatibak sortzeko helbu
ruz, esperientzia eta praktika feministetatik ikasi nahi dugu.
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Laburbilduz, testu honetan nagusi den gizarte eta ekonomia sistemarekin kri
tikoak diren Latinoamerikako ikuspegi feministetatik eratorritako ikasketak bildu
nahi izan ditugu. Aipatu dugun bezala, merkataritza eta inbertsio itunen ofentsiba
berri bat bizitzen ari gara eta, horren aurrean, gizarte mugimenduak (kasu hone
tan, bereziki, iparralde globalekoak) bultzatuko dituzten gakoak identifikatu nahi
ditugu.
Testu honetarako bi iturri erabili dira. Alde batetik, idatzizko dokumentuak kon
tsultatu dira (ikerketak, txostenak, memoriak, difusiorako eta mobilizaziorako
materialak, etab.) eta, bestetik, Latinoamerikako zenbait adiskide feminista
elkarrizketatu ditugu. Izan ere, emakume horiek era zuzen eta aktiboan jardun
dute merkataritza akordioen eta, orokorrean, neoliberalismoaren kontra1. Beren
esperientziak, ikasitakoa eta zalantzak abiapuntu hartzen saiatu gara. Dena den,
orrialde hauek idatzi ditugunok, ezinbestez, bertan ageri diren ideiak iragazi ditu
gu. Bada, beren esperientziak partekatu zizkiguten emakumeek hori ulertzea es
pero dugu. Izan ere, gure asmoa ez da eurek esandakoa desitxuratzea; aitzitik, hitz
horiek irakurriko dituzten horien garaiari eta lurraldeari moldatutako irakurketa
bat egin nahi izan dugu. Hitz batez, eztabaidari ekarpen bat egin nahi izan diogu.
Beraz, hau irakurtzen duzuenok hori ulertzea espero dugu.

1 Honako hauek dira elkarrizketatu genituen emakumeak: Alba Carosío, Ana Felicia (Tita) Torres, Graciela Rodríguez, Hilda Sala
zar, Magdalena León, Teresa Blandón, Miriam Nobre, Nalu Faria, Norma Sanchís eta Sandra Ramos. Eskerrik asko guztiei euren
jakintzak partekatzeko astia eta energia aurkitzeagatik. Testuan, euren hitzak aipatuko ditugu, euren izenen inizialak erabiliz.
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G

aur egungo mundua ulertzeko, funtsezkoa da botere korporatiboak duen rola
ulertzea. Horretarako, lehenik eta behin, botere korporatiboa zer den ulertu be
harko dugu.
Feminismoak gauza eskandalagarri hori kapitalaren eta bizitzaren arteko gatazka
estruktural eta konponezinean oinarritzen dela ohartarazten digu. Botere korpo
ratiboaz ari garenean, enpresa transnazionalek beren interesak mundu mailan
inposatzeko erabiltzen dituzten egitura eta mekanismoez ari gara. Horretarako
bizirik dagoenaren gainetik pasatzen dira. Baina bizitza ez da abstraktua; bizi
tza, alderantziz, planetaren bizitza eta pertsonen bizitza da. Kapitala ere ez da
abstraktua; izan ere, horren atzean egitura espezifikoak eta pertsona konkretuak
daude. Botere korporatiboa kapital horren gailurrean dago eta kolonialismoa eta
inperialismoa nagusi izan dituen historia batean oinarrituz sortu da.
Botere korporatiboa, bada, enpresa transnazionaletan gauzatzen da2. Era be
rean, botere horren inguruan, enpresa horiek, botere ekonomiko, politiko, kul
tural eta juridiko erraldoia lortzeko erabiltzen dituzte dituzten estrategiak, tres
nak eta praktikak ditugu. Beraz, enpresa horiek, ekonomiaren eta politikaren
funtzionamenduan eragiteko ahalmen handia dute. Hortaz, mekanismo juri
dikoak jartzen dituzte beren zerbitzura eta eragin zuzena dute egitura sinboliko
eta diskurtsiboetan. Batzuetan, botere hori bide formalen bidez erabiltzen dute,
arau eta politika espezifikoak erabiliz. Beste batzuetan, berriz, ezkutuka erabil
tzen dute; esaterako, presio taldeen bitartez edo modu ikusezinean, hau da, sub
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2 Hitz hori enpresa transnazionalei, multinazionalei eta enpresa edo korporazio handiei dagokie. Horiek komunean dituzten
elementuak sakonago aztertzeko, ikus Hernández, González eta Ramiro (2012).

jektibitateak eta bizimoduak baldintzatuz3. Botere korporatiboa multinazionalen
garrantzia indartzen duten arau eta praktika juridiko desberdinetan oinarritzen
da. Arau eta praktika horiek “zigorgabetasunaren arkitektura juridikoa” edo lex
mercatoria osatzen dute (Hernández Zubizarreta y Ramiro, 2015). Hau da, Plaza
eta Ramiroren hitzetan:
“Zuzenbide Korporatibo Global berria. Horrekin, enpresa transnazio
nalek beren eskubideak bermatu eta beren negozioak babesten dituz
te, arau eta hitzarmen anitz erabiliz. Aldi berean, ez dago ez kontrapisu
nahikorik ez mekanismo eraginkorrik horiek gizartean, ekonomian, la
nean, ingurumenean eta kulturan sortzen dituzten inpaktuak kontrola
tzeko” (2016: 11)
Zigorgabetasunaren arkitektura juridiko horrek multinazionalen eskubideak blin
datu egiten ditu. Aldi berean, enpresa horien betebeharrak murrizten ditu eta,
ondorioz, hauek besterik ez dituzte bete behar: logika neoliberalaren menpe dau
den lege nazionalak eta lan eta giza eskubideen nazioarteko araudi ahula.
Arkitektura hori sortzeko enpresa multinazionalek parte hartze aktiboa izan dute.
Baina alde anitzeko organismoek, esaterako, Munduko Merkataritza Erakundeak
(MME), ere parte hartu dute, baita multinazional horien jatorrizko estatuek eta
inbertsioak eta jarduerak hartzen dituztenek ere. Hauek dira lex mercatoria ho
rren tresna nagusiak: esportazio eta merkaturatze kontratuak, merkataritza itu
nak (aldebikoak, alde anitzekoak edo eskualde mailakoak), inbertsioak babesteko
akordioak, laudo arbitralak eta alde anitzeko politika, arau eta xedapenak. Beste
hitzetan esanda, agertoki berri horretan enpresek, zigorrik gabe, beren interesen
alde egiten dute eta merkataritza eta inbertsio itunak agertoki berri hori sortzeko
funtsezko tresnetariko bat da.
Esan bezala, merkataritza akordioak tresna bat dira. Horien bitartez, herriek euren
arteko merkataritza errazten dute, merkantziak mugitzea eragozten duten mu
ga-zergak eta beste muga batzuk murriztuz. Inbertsio akordioak, ordea, herrien
arteko konpromiso bat dira. Hala, herri bateko enpresek beste herri batzuetan
dituen inbertsioak babesten dituzte. Gaur egun, “itun olde berri bat” (González,
2017) ikusten ari gara. Itun horiek ekarri dituzten berritasunen artean honako
hauek azpimarra ditzakegu: lehenik, aurreko hamarkadetan sinatutako akordioak
3 Botere korporatiboaren aurkako borroka feministari dagokionez, botere korporatibo formal, ezkutu eta ikusezinaren arteko
bereizketa ikusteko, ikus Moussié (2016).
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merkataritza edo inbertsio akordioak ziren; gaur egungoak ordea, dimentsio biak
uztartzen dituzte. Bigarrenik, horiek hartzen dituzten eremu geografikoa mundu
osoa da, hau da, iparralde zein hegoalde globala. Zentzu horretan, anbizio han
diko mundu mailako ofentsiba integral baten aurrean gaude. Hori, merkatari
tzaren eta inbertsioaren adiera oso zabal batean oinarritzen da (ondasunak, zerbi
tzuak, erosketa publikoa, nekazaritza, ondasun komunak, etab.). Beraz, horretan,
ez dago ezer merkataritzari eta inbertsioari oztopo kontzeptutik kanpo.
Guamánen arabera (2016), olde berri horrek hiru alderdi nagusi biltzen ditu. Le
henik, negoziatzen ari diren akordioek eragina dute merkatuetarako sarbidean,
botere korporatiboak merkatu berrietan sartzeko duen ahalmena handitzen bai
tute. Izan ere, alde batetik, ondasunen eta zerbitzuen nazioarteko mugikortasu
nari oztopoak kentzen zaizkio eta, bestetik, lehen merkatuan ez zeuden sekto
reetan onura asmoa txertatzen da (adibidez, multinazionalei zerbitzu publikoetan
sartzen uzten zaienean). Bigarrenik, arauen konbergentziak aurrera egiten du.
Horren bitartez, akordioak sinatzen dituzten herrialdeetako araudiek kontraesa
nean ez egotea bermatzen dute. Konbergentzia horrek, egia esan, murriztu egiten
ditu arauak, ingurumenaren, gizarte babesaren eta lan eskubideen esparruetan.
Azkenik, akordio horiek inbertsioen segurtasuna babesteko mekanismoak dituz
te (inbertitzaile-estatuaren arteko diferentziak konpontzeko mekanismo deitu
takoak). Hau da, horien arabera, enpresa batek beste estatu bat salatu dezake,
horrek enpresaren onuren kontra doazen erabakiak hartzen baditu. Hala, ikuspegi
horrek, momentuko irabaziez gain, etorkizunerako aurreikusten diren irabaziak
ere barne hartzen ditu (adibidez, enpresa baten irabazi marjina murrizten duen
ingurumen-araudi zorrotzago bat ezartzen bada). Hala, salaketa hori hiru arbitro
pribatuk (horrela esaten zaie) osatutako nazioarteko auzitegi batera eramango da.
Beraz, labur esanda, estatuek beren ekonomia arautzeko ahalmena galtzen dute
eta merkatuetan kapitala metatzeko prozesuaren funtzionamendu ona berma
tzen duen gobernantza korporatibo bat sortzen da (Fernández, 2017). Azkenean
merkatu horiek dena hartzen dute, bizitzaren alderdi desberdinak, alegia. Taula
honetan, olde berri horretan negoziatzen ari diren akordio nagusiak ageri dira:
Egia esan, Trumpekin, ‘Brexit’-arekin, eta abarrekin, ematen du joera hori alda
tuko dela. Izan ere, Trumpek berak, AEBen negoziazioak geldituko dituela ziurtatu
du (TTIP, TPP). Hala ere, aldi berean, Alemaniarekin (hau da, EBrako sarbidea)
negoziatzen ari da. Beraz, zibilizazio proiektuaren krisiaren aurrean, bi proiektu
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agertzen ari al dira, bata bestea baino globalizatzaileagoa? Aurrerago, horren

inguruan itzuliko gara. Oraingoz, bi gauza besterik ez dugu esango (Fernández,
2017). Lehenik, lehen esan bezala, kapitalak aurpegia du, eta zenbait kapital des
berdin haien artean lehiatzen ari dira. Beraz, desberdintasunak daude proiektu
desberdinen artean (bata unibertsalista eta bestea kapital nazionalen arteko gerra-n oinarrituta). Haatik, globalizazio prozesua bera, botere korporatiboa heda
tzeko baldintzak ezartzen dituen heinean, ez dago kolokan. Bigarrenik, nahiz eta
sinatzen diren akordioak, parte hartzen duten herrialdeak eta edukiak aldatu,
merkataritza eta inbertsio itunen oldeak aurrera jarraituko du.
Bestela esanda, botere korporatiboak kapital-bizitza gatazka gobernatzen jarrai
tzen du eta, horretarako, merkataritza eta inbertsio akordioak bere tresna nagu
siak dira. Zenbat eta handiago izan botere korporatiboa hainbat eta handiagoa
izango da horrek bizitzarekin duen gatazka. Lehen hau galdetu diogu gure buruari:
Feminista bezala, gizarte mugimenduen multzo bezala eta herritar kritiko bezala,
nola egin diezaiokegu aurre zibilizazio krisi, trantsizio eta hondamendi ekologikoko
momentu honi? Pauso txiki bat ematearren, galdera handi horri erantzuteko,
beste galdera handi hau egin behar diogu gure buruari: Nola egingo diogu aurre
merkataritza eta inbertsio itunen olde berri horri? Garayren hitzetan:
“Gaur aurrean ditugun merkataritza libreko itun berriak ikuspegi fe
minista batetik aztertu behar ditugu. Orain, argi eta garbi ikus dezake
gu kontraesan estruktural bat dagoela kapitala metatzearen eta bizi
tzaren iraunkortasunaren artean. Izan ere, gorputzak eta lurraldeak
kolonizatzeko prozesua sakondu nahi duen estrategia berri baten au
rrean gaude. Horrek, gizartearen gehiengoa, emakumeak eta planeta
erasotzen ditu. Beraz, horren aurrean, ezinbestekoa da proposamen
ekonomiko eta politiko feministak aurkeztea eta garatzea. Horiek, gi
zarte jardueraren muinetik merkatuak kanporatu eta, horien ordez,
bizitzaren iraunkortasuna kokatu beharko dute” (2017: 9)
Gehiago sakondu baino lehen, gure burua argitu behar dugu: Zertaz ari gara?
Merkataritza eta inbertsio itunez (MII) ala merkataritza libreko itunez (MLI)? Alde
batetik, aurreko hamarkadetan gure Latinoamerikako adiskideek borrokatu zituz
ten itunek ez bezala, gaur egun negoziatzen ari direnek merkataritza eta inbertsioa
uztartzen dituzte. Beste alde batetik, zer gertatzen da liberalizazioaren ideiarekin?
Aipatu bezala, akordio horiek kapitalaren aldeko araudi global bidegabea ezar
tzeko mekanismo nagusia dira. Hori, botere korporatiboan gauzatzen da. Hala,
alde batetik, gizarte eta ingurumen babesa eta herritarren eskubideak desarau
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tzen dituzte. Aldi berean, akordio horiek, instituzio publikoek ekonomia kudea
tzeko duten ahalmena deuseztatzen dute. Bestetik, korporazio handien negozioak
berrarautzen dituzte, kapital transnazional handien maniobra marjina bermatuz.
Beraz, guk ez diegu merkataritza libreko itun deitu nahi, askatasun horren ikuspe
gia oso iruzurtia baita. Latinoamerikako adiskideek, ordea, merkataritza libreko
itun deitzen diete. Izan ere, garai hartan, akordio horiek merkataritza ardatz har
tzen zuten eta nazioarteko merkataritza liberalizatzeko erretorika erabiltzen zen
horiek saltzeko. Horregatik, emakume horien planteamenduez ari garenean MLI
hitza erabiliko dugu. Planteamendu horietatik gaur egungo MIIei aurre egiten ika
si beharko dugu.

3
MLIen aurkako
erresistentzia
feminista Abya Yala-n

3. MLIen aurkako
erresistentzia
feminista Abya Yala-n

A

bya Yala-n4, MLIen aurkako erresistentzia feministaren momentu gorena, Ame
riketako Merkataritza Librerako Esparruaren (FTAA) kontrako mugimendua izan
zen. Gainera, hori mugimendu horren lorpen handiena ere izan zen, 2005ean
FTAA garaitzea lortu baitzuten. FTAA 1994. urtean proposatu zen, kontinente oso
ra (Kubara izan ezik) Ipar Amerikako Merkataritza Libreko Itunaren (NAFTA) an
tzeko akordio bat zabaltzeko asmoz. NAFTA AEBek, Kanadak eta Mexikok sinatu
zuten eta 1994ko urtarrilean sartu zen indarrean. Denboraz (gehienbat, NAFTAk
Mexikon zituen ondorioak sumatu zirenean), FTAAren kontrako erresistentzia he
rritarrak gora egin zuen. Horrez gain, itunaren kontra zeuden hainbat gobernuk
boterea lortu zuten eta, horri esker ere, 2005ean proiektua behin betiko baztertu
zen. Hala ere, botere korporatiboaren eta neoliberalismoaren aurrerabidea ez zen
gelditu5.
Neoliberalismoaren hedapena eta botere korporatiboaren garrantzia ez ziren
FTAArekin hasi. Aitzitik, horiek lotura zuzena dute 1980ko hamarkadako Doikun
tza Estrukturaleko Programak (DEP) ezartzearekin. Programa horiek nazioarteko
instituzio finantzarioek, besteak beste, Munduko Bankuak eta Nazioarteko Diru
Funtsak (NDF) inposatu zituzten, hamarkada horren hasieran hainbat herrialde
tan gertatutako kanpoko zorraren krisiaren ondorioz.
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4 Konkistaren aurretik kontinenteari deitzeko erabiltzen zen izena. Gaur egun, kolonialismoaren kontrako protesta gisa erabil
tzen da.
5 AEBek beren estrategia berrikusi zuten. Hala, aldebiko (esaterako, Peru eta Kolonbiarekin) eta eskualde azpiko itunak (esa
terako, Erdialdeko Amerika eta Dominikar Errepublikarekin) hobetsi zituzten. Aldi berean, antzeko beste hainbat akordio ere
sortu ziren (esaterako, Europako Batasunaren eta Erdialdeko Amerikaren arteko Elkarte Ekonomikoko Akordioak. Gaur egun
ere, hedapen horrek aurrera jarraitzen du, esaterako, TPParekin.

Laburbilduz, FTAA ez zen izan garapen eredu hegemonikoa inposatzeko modu
bakarra. Izan ere, garapen txarreko eredu hori aldez aurretik ere bazen eta, gero
ra ere, beste forma batzuk bilatu zituen. Era berean, erresistentzia feministak ez
ziren FTAAren aurkako erresistentziara mugatu. Hala ere, egia esan, erresistentzia
hori inflexio puntu bat izan zen, besteak beste, nagusi den sistema sozioekono
mikoaren aurkako kritika izugarri sendotu zuelako.

3.1. Historiaren berrikuspen labur bat
Zer nolako bilakaera izan du kritika horrek urteetan zehar? Izugarri laburbilduz,
errepaso hau egin dezakegu:
1980ko hamarkada amaieran eta 1990eko hamarkadan zehar, emakumeen mu
gimenduak edo mugimendu feministak (EMF) itxaropen handia izan zuen Nazio
Batuen Erakundearen (NBE) batzarretan, bereziki, 1995ean Pekinen ospatutako
batzarrean. Konfiantza osoa jarri zuten eskubideen lorpenean. Izan ere, aurretik,
1980ko hamarkadan, agenda neoliberal ekonomizista eta anker bat inposatu zen
eta hamarkada galdu horren ostean, aurrerapausotzat hartu zuten batzar hori.
MN eta NFren hitzetan, ordea, “eskubideak onartzen ziren bitartean merkatuak
bizitza antolatu zigun”. Beraz, zenbait emakumerentzat konfiantza hori engainako
rra izan zen. Aldi berean, DEPen inpaktuak argi eta garbi igartzen hasi ziren. Esan
bezala, horiek neoliberalismoaren aitzindari izan ziren eskualdean. Garai hartan,
Mexikon ere gizarte mugimenduak NAFTAren kontra antolatzen ari ziren. EMFren
zati batek paper aktiboa izan zuen mobilizazio horietan.
1990eko hamarkada amaieratik 2000ko hamarkadaren erdialdera bitartean, kon
tinentean, antolakuntza handia eman zen eta MLIen kontrako borroka zuzena
handitu zen. Era berean, garai horretan EMF ere indartu zen. Askotan bat ez ba
zetozen ere, arian-arian, mugimenduaren baitan zeuden ikuspuntu desberdinak
hurbilduz joan ziren. Bat-egite horrekin batera planteamendu aldaketa bat eman
zen. Hasierako planteamenduak akordioen inpaktu negatiboak saihesteko eta ne
goziazio prozesuetan gardentasun eta demokratizazio handiagoa lortzeko helbu
rua zuen. Gero, ordea, akordioen kontrako jarrera integrala garatu zuten. Hala,
ez zen zalantzan jartzen bakarrik horiek nola negoziatzen ziren eta edukien zati
bat, baizik eta akordioak berak, goitik behera. Are gehiago, merkataritza libreko
estrategia osoaren kontrako kritika sendotu zen. Hala, FTAAren kontrako jarrera
eta MMEren, Munduko Bankuaren eta NDFren kontrako kritika uztartzen zituz
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ten. Beraz, EMFk neoliberalismoa errefusatzen zuen bere osotasunean; izan ere,
MLIak kanpoko zorrari, lurraldeen militarizazio gero eta handiagoari eta abarreri
lotuta zeuden. Hala, EMFk neoliberalismoaren kritika indartu zuen. Ideia honek,
bada, indarra hartu zuen: arazoa ez zen eredu horren zenbait aspektu, eredu bera
baizik. Hala, EMFk historikoki landutako gaiak, esaterako sexu eta ugalketa eskubi
deak, gai ekonomikoekin lotu ziren. Arazoa neoliberalismoa zen... eta neolibera
lismoa patriarkala zen.
EMFk garrantzi handia izan zuen FTAAren kontrako mugimendu mistoan. Emaku
meak oso aktiboak izan ziren, bai erakunde mistoetakoak (gehienbat, sindikatuak
eta ingurumenaren aldeko erakundeak) bai mistoak ez ziren horietakoak. Hortaz,
eskualde mailan, garrantzi handiko antolakuntzak eman ziren, esaterako hauek:
Emakumeen Mundu Martxa, Red Genero y Comercio, REMTE (Red de Mujeres
Transformando la Economía), CLOC/Vía Campesina-ko emakumeak (Coordinado
ra Latinoamericana de Organizaciones del Campo), Mesoamericanas en Resisten
cia por una Vida Digna eta REPEM (Red de Educación Popular Entre Mujeres de
Latinoamérica y el Caribe).
Feminismoak garrantzia handia izan zuen FTAAren kontrako erresistentzia osoan
eta garrantzi hori argi eta garbi ikusten da erresistentzia horren lorpen handie
netan. Garrantzi horren adibide batzuk aipatuko ditugu. 1998an, txileko Santiago
hiriburuan ospatutako Herrien lehenengo Gailurrean, Aliantza Sozial Kontinentala
(ASC) sortu zen. Hori, funtsezko erakundea izan zen kontinente mailako erresisten
tzia koordinatzeari dagokionez. Momentu horretan bertan, Emakumeen Foro bat
egin zen. Era berean. 1999an ASC gauzatu bezain pronto, Emakumeen Batzorde
bat ere sortu zen bere baitan. Beste erresistentzia espazio nagusi bat FTAAren
kontrako borrokarako Topaketa Hemisferikoak izan ziren. Horietako lehenengoa,
2001ean ospatu zen Habanan eta horretan, feminismotik eztabaidatzeko espazio
bat bideratu zen. 2001ean Quebec-en ospatutako Herrien bigarren Gailurrean,
itunek emakumeengan izan zuten eragina epaitzeko auzitegi bat antolatu zen. Ho
rretan ere, azken deklarazioak planteamendu feministak biltzen ditu. Horrez gain,
lehenengo urteetan, Ameriketarako Alternatiben dokumentuan6 ere Generoari
buruzko kapitulu bat egin zen.
2002an Porto Alegren ospatutako Munduko Foro Sozialaren bigarren edizioan,
FTAAren kontrako Kanpaina Kontinentala hasi zen. Horrek, ASCren lana zabaldu
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6 Ikus, hemen: http://www.cptech.org/ip/ftaa/FTAAAlternativas2003S.pdf

nahi zuen (ordura arte negoziazioen jarraipen zehatzean ardazten zena), ezta
baidak eta erresistentzia gizarte maila guztietara eramate asmoz. Horretako, lu
rraldeetan errotutako ekintzak egingo zituzten (esate baterako, Brasilen FTAAren
inguruan egindako herri plebiszitua). Herrietako erakundeetan oso errotuta ze
goenez, EMFk presentzia handia izan zuen. Hala, adibidez, 2002an Quiton ospa
tutako FTAAren kontrako Erresistentzia Jardunaldietan, panel hau antolatu zen:
“FTAAk Amerikako emakumeengan izan dituen inpaktuak”. Hortik, Manifiesto de
las mujeres de las Américas7 manifestua sortu zen. Geroago, 2003an, MMEren au
rrean alternatibak bilatzeko helburua zuen Herrien Foroa ospatu zen Cancunen.
Horretan, Nazioarteko Foro bat egin zen merkataritza akordioen aurrean emaku
meek dituzten eskubideen inguruan. Bertan egindako deklarazio politikoak hau
eskatzen zien gobernuei: “emakumeen bizi kalitateari kalte egiten dioten akor
dioak ez sinatzea”8. Azkenean, 2005ean, FTAA gairatua izan zen.
Bistan denez, urte horietako mobilizazioa oso bizia izan zen, kontinente mailan.
Erdialdeko Amerikan, aldiz, mobilizazio indartsuena geroago sortu zen, beste itun
hauei lotuta: Dominikar Errepublikaren, Erdialdeko Amerikaren eta AEBen arteko
merkataritza libreko ituna (DR-CAFTA) eta Puebla Panama Plana (PPP). Zenbait
emakume kolektiboren eta mugimendu mistoetako zenbait emakumeren arteko
antolakuntzak Red de Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna9 sarea
ekarri zuen.
2000ko hamarkadaz geroztik, neurri batean, koordinazio hori eta MLIen kontrako
lana galduz joan da (Erdialdeko Amerikan gehiago iraun du). Izan ere, herrialde
askotan gobernu progresistak daude eta, bada, nazio mailako prozesuetan jarri da
arreta. EMFren zati batek energia asko jarri du gobernu horietan eragina izateko.
Beste zati batek, ordea, laster galdu zuen instituzioen bidezko estrategiak eskain
tzen zuen aukeraren itxaropena edo, zuzenean, ez zuen inoiz itxaropenik izan.
Gaur egun, itun horien olde berria dela eta (TPP, G20-aren eta MMEren azken
bilerak, etab.), hainbat emakumek kontinente mailako antolakuntza berreskura
tzeko baldintzak daudela uste dute berriz ere.
Testu honetan, azken hamarkadetan emakume horiek izan dituzten esperien
tzietatik eratorritako planteamenduak biltzen ditugu. Azpimarratu behar dugu,

7 Ikus, hemen: http://movimientos.org/es/noalca/show_text.php3%3Fkey%3D1152
8 Ikus, hemen: http://www.movimientos.org/es/remte/show_text.php3%3Fkey%3D4372
9 FTAAren aurkako erresistentzia feministen berrikuspen baterako, ikus: REMTE (2015). Eta Erdialdeko Amerikan, DR-CAFTA eta
PPPren aurkako erresistentzia feministen berrikuspen baterako, ikus: Mesoamericanas en resistencia (2014a).
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bada, alde batetik, akordioen kontrako eta, zentzu zabalagoan, merkataritza li
brearen kontrako erresistentziak desberdintasun handiak izan dituela eskualde
mailan. Esaterako, Mexiko neoliberalismoaren eta, hortaz, horren kontrako bo
rrokaren aitzindari izan ohi da. Erdialdeko Amerikan, ordea, mobilizazio handiena
bi hamarkada geroago eman zen. Horrekin lotuta, Latinoamerika ez da eskualde
homogeneoa, beraz, ezin da horren inguruan kontaketa bakarra egin. Eskualde
horretan barne desberdintasun handiak daude (herrialdeen artean eta herrial
deetan bertan). Era berean, herrialde bakoitzak ibilbide politiko eta sozioekono
miko desberdina izan du10. Testu honetan, Latinoamerika mailako erresistentzia
antolatua kontatu nahi dugu, baina desberdintasun horiek gogoan izan behar di
tugu.
Gainera, EMF ere ez da bat ere homogeneoa. Hala, MLIen kontrako antolakun
tzaren lehenengo momentuetan sindikalismoari eta ingurumenaren babesa
ri lotutako emakume mugimenduek hartu zuen parte. Testuinguru batzuetan,
antolakuntza horretan EMF osoa aktibatuz joan zen, auzi feminista klasikoak lan
tzen zituen alderdia barne. Nolanahi ere, EMFri buruz ari garenean, FTAAren edo
estrategia neoliberalaren beste inposizioen kontrako mobilizazioetan parte hartze
aktiboa izan duen zati horretaz ari gara.

3.2. Erresistentziatik ikasitakoa: laburpen bat
Erresistentzia prozesuaren ondorioz, EMFk jarrera politiko bat garatu behar izan
zuen auzi desberdinen aurrean. Denboraz, eztabaida horien inguruan adostasuna
lortu da. Beste leku batzuetan MIIen olde berriaren aurrean eutsi nahi dugunon
tzat adostasun horiek, bada, ekarpen garrantzitsuak dira. Beste eztabaida ba
tzuek, ordea, zabalik jarraitzen dute. Tentsio horiek lantzeak berak ere asko irakas
ten du; izan ere, erresistentziaren bidean nahitaez aurkituko ditugun hausnarketa
nodoak erakusten dizkigu. Helburua ez da desadostasuna sustatzea; alderantziz,
ondo bideratuz gero konstruktiboak izan daitezkeen eztabaidak identifikatzea da.
Azkenik, ibilitako bide historikoak gaur egungo momentuari begiratzeko modu bat
ekarri du. Hala, begiratzeko modu horrek gaurkotasuna irakurtzeko eta eraldake
tarako proposamenak egiteko gakoak ematen dizkigu.
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10 Gaur egungo politika formalari dagokionez, desberdintasunak daude gobernu progresisten eta kontserbadoreen artean. Hala
ere, progresismo desberdinak ere badaude; desberdintasunak duela gutxiko ibilbide historikoan (estatu kolpeak, gerrak, iraul
tzak...) eta aspaldikoan (historia kolonial heterogeneoa); desberdintasunak gizarte mugimenduen antolakuntzan, etab.

Testu honetan hiru ikasketa partekatuko ditugu. Lehenik, MIIen inpaktuaren az
terketaz harago joan behar dugula, akordio horiek babesten duten sistema osoa
salatuz. Akordio horien arazoa ez da beren eduki espezifikoa edo zenbait aldake
taren bidez ekidin beharreko inpaktu txarrak. Akordioak berak ere ez dira arazoa.
Arazoa, aldiz, horien oinarrian dagoen sistema da. Sistema hori lehendik dator eta
bera da akordio horiek sortzen dituena. Hala ere, akordio horiek porrot egiteko
tan sistemak beste modu batzuk bilatuko ditu bere burua sendotzeko. Bigarrenik,
sistema hori kapitalista/neoliberala izateaz gain, patriarkala ere badela ikasi dugu.
Akordio horien aurrean emakumeek gizonek baino inpaktu txarragoak jasaten di
tuzte. Baina, areago, hau da esaten ari garena: generoko desberdintasuna akordio
horiek funtzionatzeko oinarria da; neoliberalismoak emakumeak lausengatzen
ditu (ekintzailetzaren ideiarekin eta MIIan sartzen dituzten generoko klausule
kin) baina promes faltsuak dira. Izan ere, sistema hori bizitza gutxiesten duen eta
emakumeak, testuinguru bortitz batean bizitza zaintzera behartzen dituen oi
narri patriarkal batean sostengatzen da. Ikuskera feminista, bada, ezinbestekoa
da; bai MIIak eta atzean dagoen proiektua ulertzeko eta bai horiei aurre egiteko.
Hirugarrenik eta azkenik, emakumeen bizitzak eta esperientziak plataforma ezin
hobea dira jokoan dagoena ulertzeko. Horietatik, FTAArekin jokatzen zena, hau
da, bizitzaren merkantilizazioa identifikatu ahal izan zen. Beraz, indar politikoa
honetan datza: erresistentzia bizitzan bertan oinarritzea. Horrek posible egiten du
erresistentzia demokratizatzea eta eustea. Bizitza merkantilizatzen bada bizitza
osoa dago jokoan; eta hala bada, pertsona guztiok, garenaren eta egiten dugu
naren dimentsio guztietan euts dezakegu. Eta erresistentziak gure bizitza hobe
tzen du, hemen eta orain; iraunkorragoa da. Hain zuzen, erresistentziaren indarra
emakumeen bizi esperientzietan datza. Izan ere, gatazkaren muinean ekonomia
dago... eta emakumeak, bizitza zaintzeko ardura inposatua duten heinean, ekono
miaren muinean daude.
Ekarpen hauen ostean, hiru tentsio ere partekatuko ditugu: EMFren autonomia
ren beharraren inguruko galdera. Honen inguruan adostasuna dago: EMFk auto
nomia izan behar du garapenerako lankidetzaren eta nazioarteko erakundeen au
rrean (bereziki, NBEren aurrean). Baina gizarte mugimendu mistoen eta gobernu
progresisten aurrean autonomia izateari dagokionez, ideia desberdinak daude.
Bigarren tentsioa (des)oreka ahul honekin du zerikusia: MIIak ikuspegi tekniko
batetik ala mobilizazio politikotik jorratu behar dira? Zenbateraino ezagutu behar
ditugu akordioak aurre egiteko? Gehiegi jakiteak desmobilizatzen al du? Eta bi se
ktore sortzen al ditu: adituak eta kaltetuak? Zertan eman behar ditugu gure ener
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giak? Hirugarren tentsioak ikuspegi sektorialaren eta integralaren artean mugi
tzeko zailtasunekin du zerikusia. MIIei aurre egiteko, lehentasunezko gaiak bilatu
behar ditugu gai sektorialak baztertuz? Ala bakoitzak egiten duen lanetik eta gai
espezifikoetatik lotzen gaituen hori bilatu behar dugu?
Azkenik, gaur egungo momentuari aurre egiteko gakoen inguruan hausnartuko
dugu. Alde batetik, gaur egun gertatzen zaiguna ulertu ahal ozateko proiektu po
litiko eta ekonomiko neoliberalaren berrantolaketa ulertu behar dugu. Berranto
laketa horri begiratzean bere dimentsio heteropatriarkala ikusten saiatu behar
dugu. Berriro ere, bizitatik eta emakumeen bizitzetatik begiratzea lagungarria
da. Handik indarkeriaren forma desberdinen (heteropatriarkala, korporatiboa,
narkoarena, etab.) areagotzea liskarraren muinean dagoela ikusiko dugu. Gaur
egun jokoan dagoena identifikatzeko, lagungarria al da indarkeriaren paper zen
trala eta indarkeria horren hari patriarkalen jarraitasuna ulertzea? Bigarren gakoa
landuko ditugun alternatibak definitzeko pistekin du lotura. Gaur egun, tokiko
ekonomia alternatiboak indartu behar ditugu. Horiek lurraldean errotzen dira,
zaintza lehenesten dute eta burujabetza handiagoa duen beste bizimodu bat
dakarte. Horrekin batera, lurraldean errotutako ekonomia horiek antolatzeko es
trategiak garatu behar dira. Hala, antolaketa hori lortzeko eskualde mailako inte
grazio modu desberdinak bilatu behar dira eta integrazio horien atzean herriek
izan behar dute, ez merkatuek.
Egin dezagun!
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A

kordio berri bat sinatzeko aukera sortzen denean, hau da sortzen zaigun lehenen
go zalantza: zeintzuk izango lirateke akordio hori onartzearen ondorioak? Ezinbes
teko galdera da hori, jakina, baina, horretan geratuko al gara? Zenbat energia jarri
behar dugu horri erantzuteko? MIIak oso konplexuak dira. Horiek guztiz ulertzea
ez da erraza; lan handia behar du. Eta nolakoa da bilatzen dugun edo behar dugun
azterketa hori? Zientziazalea ala panfletozalea?
FTAAren mehatxuaren aurrean, EMFk ahalegin handiak egin zituen horren on
dorioak identifikatzeko. Hori funtsezko urratsa izan zen. Hala ere, pixkanaka, hau
ulertu zuten: FTAAren ondorioak baino askoz gehiago zegoela jokoan. Hortaz,
FTAAren atzean zegoen proiektu politiko-ekonomikoa ulertzea funtsezkoa zen.
Izan ere, proiektu hori FTAAz harago zihoan eta lehendik zetorren.

4.1. Inpaktuaren azterketa beldurrik gabe eta
herrietarik egitearen garrantzia
Datorrena aurreikusteko eta mobilizazioa sortzeko, funtsezko urratsa da
inpaktuaren azterketa egitea. Akordio baten aurrean jarrera bat hartu ahal iza
teko, herritarrek horrek izango lituzken ondorioak ulertu behar dituzte, ezinbes
tez. Alde batetik, sinatzea ala ez sinatzea aukera politikotzat hartu behar da; ez,
ordea, urrats ekidinezin edo naturaltzat. Bestetik, propaganda ofizialak akordio
horien onurak besterik ez dituzte azpimarratzen, hortaz, gizarte mugimenduen
betekizuna joriek izan daitezkeen benetako inpaktuak ezagutzera ematea da.
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Horretarako, azterketa ofizialistek erabiltzen dituzten suposizioekin hautsi be

har dugu, horiek erredukzionistak eta engainakorrak izaten baitira11. Adibidez,
merkatu globalak opakuak eta informazio fluxuak asimetrikoak badira, nola
onartuko dugu informazio perfektuaren suposizioa? Azken finean, inpaktuaren
azterketa funtsezkoa da baina, zein azterketak balio du? Inpaktuaren zer azter
keta mota gomendatzen da?
FTAAren aurrean egindako mobilizazioek akordio horrek gizartean, ingurume
nean eta ekonomian izan zitzakeen inpaktuak oso txarrak izango ziratekeela
aurreikusi zuten. Alabaina, FTAA ez zen inoiz sinatu, beraz, ezin dugu jakin az
terketa horiek zuzenak izan ziren ala ez. Hala ere, balorazio hori Mexikon sina
tutako NAFTAren inguruan egin dezakegu. Ondorioa argia da: aurreikusitako
inpaktuak zuzenak ziren. Are gehiago, HSren hitzetan: “esan genuen guztian
arrazoia geneukan eta, areago, motz gelditu ginen”. Beste hitzez esanda, gizar
te mugimenduak ez ziren katastrofistak izan; alderantziz, aurreikuspenei dago
kienez, ausartago (eta pesimistago) ere izan zitezkeen. MLI batek sor dezakeen
inpaktua aztertzerakoan, baliteke tremendismoko akusazioak egotea eta, etor
kizuna aurreikusitakoa baino hobea balitz, zoritxarreko garaiak aurreikusi zi
tuenak legitimitatea gal lezake. Baina ez dugu horren beldur izan behar. Beraz,
nahi ditugun analisi horien lehenengo ezaugarria hau da: ausartak izatea.
Bigarrenik, zer mailatan egingo ditugu azterketak? Komeni da herrialde mai
lan egitea? Esaterako, akordioek herrialde jakin bateko lan bolumenean duten
inpaktua aztertu behar dugu? Edo nazio bateko nekazaritza ekoizpenean duten
inpaktua? Latinoamerikako esperientzian, egoera askotan, akordio horien sina
durak “asto lotua, tigre askea” analogia ekartzen digu burura. SRk analogia hori
erabiltzen du DR-CAFTAren kasua definitzeko. Horretan, Erdialdeko Amerika
harrapakin erraza zen AEBetako sabelkeriaren aurrean. Munduko hegemonian
duten posizioari dagokionez, bi herrialderen arteko desoreka hain handia de
nean, interesgarria izan daiteke analisi agregatu horiek egoera ahulean dagoen
herrialdearen ikuspuntutik egitea. Hau ez da, ordea, Europako Batasunetik sina
daitezkeen akordioen kasua. Beraz, herrialdeak alderatzen dituen azterketarik
ez da komeni. Hala ere, desoreka handia dagoen kasuetan ere, horrelako az
terketa agregatu batek herrialdeetan bertan dauden desberdintasun handiak
ezkutatzen ditu. Hain zuzen ere, azterketak, herrialde desberdinetako herrita
11 Txosten ortodoxoenak oreka orokorreko ereduetan oinarritzen dira. Eredu horiek suposizio hauek erabiltzen dituzte: merka
tuan informazio perfektua, faktoreen mugikortasun osoa (hau da, ekoizpen faktoreek ez dute mugitzeko oztoporik) eta faktoreen erabilera osoa (besteak beste, enplegu osoa). Hala ere, NBEk berak merkatuaren ikuskera idiliko hori erabiltzen ez dituz
ten ereduak proposatzen ditu.
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rrei egindako kaltearen aurrean elite nazionalek dituzten onurak estal ditzake.
Zentzu horretan, akordio batek tartean dauden herrialdeetako eliteengan eta
herritarrengan izango dituen ondorioak ulertu behar ditugu.
Hala, herriak kontzeptu zabalegia dela azpimarratu behar da. Horrek ere, ko
lektibo desberdinen egoeren arteko desberdintasunak estal ditzake: emaku
meak eta gizonak, baserritarrak eta hiritarrak, talde etniko desberdinak, es
kualde desberdinak, etab. Azkenik, egiten ditugun azterketek subjektu jakinen
gaineko inpaktuak aztertu beharko lituzkete Horretarako, azterketa horiek gi
zarte talde desberdinak gauza eskandalagarri horretan, hau da, dominazio ani
tzeko sisteman (DAS)12 duten tokiaren arabera bereizi beharko lituzkete. MLIek
inpaktua dute desberdintasun sakonak dituzten gizarteetan. Izan ere, merka
tu kapitalistak desberdintasunak sortzeko makina bat dira eta MLIek merkatu
horien ekintza marjina handitzen dute. Horregatik, horien ondorioen artean,
antzinako desberdintasunak ugaritu eta desberdintasun berriak sortuko direla
aurreikusten da. Beraz, azterketa agregatuak ez dira nahikoak, ezta herrialdeez
gain eliteak eta herritarrak alderatzen dituzten azterketa horiek ere.
Normalean ahaztuak izaten diren gizarte taldeak ez ahazteko arreta berezia
jarri behar dugu. Hori izan zen, hain zuzen ere, landa eremuko emakumeekin
gertatu zena. Izan ere, haien inguruan ez zen gauza handirik jakin. Zenbait ere
muri edo gairi lehentasuna eman behar zaien heinean, ekonomia sistemaren
adar ahulenei erreparatu behar diegu. Esaterako, ez ditugu enpleguaren gai
neko efektu agregatuak argitu behar, egoera ahulenean dauden lan sektoreen
gainekoak baizik.
Azkenik, aurrerago azalduko dugunez, inpaktuaren azterketek ez dute merkatari
tza eremura edo adierazle kuantitatibo ekonomizistetara mugatu behar. Aitzitik,
bizitza bera hartu behar dute, hau da, akordioek pertsonen bizitzan duten efe
ktuak bilatu behar dituzte. Beraz, ez gara ekonomiaren hazkunde tasan duten
efektuetara (hau da, merkataritza eremua) edo esportazio/inportazio mailara
mugatuko, ezta soldaten bilakaerara ere. Zer dago adierazle agregatu makro
horien atzean? Zer estaltzen du BPGren bilakaerak? Dagoen errentaz harago,
zenbat diru behar dugu ondo bizitzeko? Eta zer da ondo bizitzea? Akordioen
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12 Kontzeptu horren bitartez, ideia adierazten dugu: habitatzen dugun sistema hainbat ardatz ditu (kapitalismoa, patriarkatua,
kolonialismoa, arrazismoa, etc.). Beraz, bakoitzak duen pribilegio/zapalketa egoera horien intersekzioaren araberakoa da.

inpaktuak, bada, bizitza ona edo txarraren arabera aztertu behar ditugu. Eta
egunerokoan ulergarriak diren hitzez azaldu behar ditugu.

4.2. Inpaktuaren azterketatik MLIak
tresnatzat hartzera
Aurretik argudiatu bezala, inpaktuaren azterketa egitea ezinbestekoa da. Hala
ere, baditu arriskuak. Beharbada, prozesu eta akordioen dimentsio politikoa
ahaztea da arrisku handiena. Batzuetan, emaitzak ustez objektiboak izateko eta
katastrofistatzat edo demagogotzat hartuak ez izateko, arrisku horretan eror
tzen gara. Beste hitzetan, hizkera zientifizistak eta objektibotasunaren asmoak
inpaktuaren azterketa beregana dezakete. Hala, azken hamarkadetan ezagu
tza ilustratuari egindako kritika baztertzen da. Gizarte mugimenduek eta pen
tsamendu kritikoak ezagutza hegemonikoa kritikatu izan dute. Izan ere, ezagutza
horrek egia objektibotzat du bere burua baina, oinarrian (beste edozein ezagu
tza bezalaxe) posizionamendu politiko bat du.
Arrisku hori bistakoa izan zen globalizazioaren inguruko lehenengo galdera egin
zenean. Horren bitartez globalizazioaren efektu on eta txarrak ulertu nahi zi
ren; baina oinarrian ideia hau zegoen: globalizazioa, berez, prozesu apolitiko bat
zela. Ikuspegi horretan oinarrituz, prozesu horrek ezaugarri desberdinak izan
zitekeen, atzean zituen indarren korrelazioaren arabera. Era berean, ondorio
desberdinak izan zitekeen. Hala ere, denboraz, globalizazioa proiektu politiko
bat zela eta dela ikusi ahal izan dugu; globalizazioa ez da neutroa, globalizazioa
neoliberala da.
Bigarren arriskua hau pentsatzea da: negoziatzen ari den akordia onartzen ez
bada, ez da izango ondorio txarrik. Hau da, oinarrian dagoen garapen eredua
ezartzeko prozesuetan akordioek duten garrantzia kontuan hartu beharrean,
arazoa akordioak berak direla pentsatzea. Agian, kasurik argiena Erdialdeko
Amerikako herrialdeena da. Horietan, DR-CAFTA eta Europako Batasunarekin
elkartze akordioa sinatu baino askoz lehenagotik, maquila oso finkatuta zegoen.
Orokorrean Abya Yalan esaten den bezala, FTAA 1980ko hamarkadako DEPen
garaitik garatzen ari zen eredu neoliberala finkatzeko saiakera bat besterik ez
zen izan. Baina, akordio horiek onartzen ez badira, proiektu hori finkatzeko bes
te hainbat modu bilatuko dira. Hala, arreta osoa inpaktuetan jartzean, horretaz
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ez jabetzeko arriskua dugu. Beraz, aurretik aipatu dugun bezala, FTAA garaitu
bazuten ere, gero, eskualdean, antzeko akordioak sinatu ziren.
Inpaktuetan arreta handiegia jartzearen azken arriskua (eta beharbada hau
arriskutsuena da) hau da: sistema osoari aurre egin beharrean, inpaktu txarrak
murrizteko helburua duen ikuspegi politikoa hartzea. MLIren antolakuntzaren
eta bere dimentsio bakoitzak sektore eta prozesu jakinetan duen ondorioen
ezagutza tekniko handia lortuz gero, dimentsio edo sektore desberdinetan au
rreikusitako ondorio txarrak murrizteko moduak bilatzea oso tentagarria da.
Izan ere, akordio baten aurkako erresistentzia globalak anbizio handiko eta neke
handiko borroka politikoa dakar. Kaltea txikiagotzeko bi bide hauek daude: klau
sulak sartzea (gaur egun, aho batez errefusatutako estrategia) edo eztabaida
tzen diren gaiak zatitzea eta horietako batzuk akordioetatik atertzea eta beste
batzuk akordioetan sartzea (gaur egun estrategia horrek tentsioa sortzen du).
Arrisku horiek guztiak saihesteko, MLIak sistema jakin baten eta proiektu poli
tiko-ekonomiko jakin baten zerbitzura dagoen tresnatzat hartzea proposatzen
dugu. Akordioak aurretik eraikitzen ari zena sendotzen lagunduko duten arauak
sortzeko modu bat dira. Garrantzitsuena, beraz, lehendik eta oinarrian dagoen
proiektua identifikatzea da eta horretarako baliatu beharko ditugu inpaktuaren
azterketak. Herriek egiten dituzten azterketa ausartek desberdintasunen birkon
figurazioan jarri behar dute arreta. Hala, akordioen zentzu globala identifika
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tzea izan beharko dute helburu. Azken finean, beraz, atzean dagoen proiektu
politiko-ekonomikoa desestali behar dute.
Hala, bada, akordio horiek kapitalismo heteropatriarkalaren tresna diren hei
nean, horiei aurre egingo dien mobilizazio politikoarentzat inpaktuen azterketak
tresna lagungarria izango dira. Bere garaian, FTAA nazioez gaindiko botereak eta
interesak formalizatuko zituen belaunaldi berriko tresna bat zela desestali zen.
Beraz, gaur hau galdetu beharko diogu gure buruari: zer sistema formalizatzen
du MIIen olde berriak?
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5. Bigarren ikasketa:
sistema patriarkala da, erresisten
tzia feminista da

A

bya Yalako MLIen aurreko erresistentzia feministan, ahalegin handia egin zen ho
rrek generoko harremanetan eta emakumeen boteretzean eta eskubideetan zer
ondorio izan zezakeen jakiteko. Genero ikuspegitik, akordioak ez ziren neutroak
eta hori ulertzea arazoaren sakontasuna ulertzeko lehenengo urrats bat izan zen.
Izan ere, akordioak sostengatzen zituen proiektua, berez, patriarkala zen. Hala,
jatorrizko sistema ekonomikoen izaera patriarkalak akordioen arrakasta ahalbide
tzen zuen.

5.1. MLIen generoko inpaktuen identifikazioa
EMFren kolektibo askok egin zuten generoko inpaktuaren azterketa. Beharbada,
Red Género y Comercio sarea izan zen hori gehien sistematizatu zuena13. Bide
gainek (2009) oso ondo laburbiltzen ditu Argentinan, Brasilen, txilen, Kolonbian,
Mexikon eta Uruguain egindako azterketa koordinatuaren emaitzak. Hala, enple
guari dagokionez, emaitzak sexu arabera bereizi ziren. Bestalde, zaintzaren eko
nomian familiarteko akordioen aldaketak ere ikusi ziren.
Laburbilduz, eskualdeko nazioarteko merkataritzaren gorakadak (1970ko ha
markadaz geroztik sustatua, hau da, FTAA eta beste akordio batzuk sinatu baino
lehen) ez ditu emakumeen lan aukerak hobetu. Era berean, emakume gaituen lan
eskaintza ez da behar bezala ustiatu. Areago. Efektu onak eman izan balira ere,
ez dago zaintza ekonomiaren inguruko politika publikorik. Beraz, efektu horiek ez
lirateke nahikoak izango gizarte eta genero berdintasunean inpaktu ona lortzeko.
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13 Severek eta Narayanaswamyk (2006) mundu mailako generoaren eta merkataritzaren inguruko baliabideen gida bat eskain
tzen dute. Randriamok (2006) aurkikuntza guztien laburpena egiten du.

Generoko inpaktuaren azterketek enpleguaren liberalizazio komertzialaren efe
ktuan jarri zuten arreta. Horretarako, nazioarteko merkataritzan zuten presen
tziaren arabera bereizi ziren sektoreak: inportazioen konpetentziaren eraginez
kaltetuak izango zirenak; esportazioei esker handituko zirenak... Oro har, sekto
reen eta herrialdeen arabera egoera desberdin asko badago ere, esportaziorako
merkataritzak lanpostu gutxi sortzen ditu eta are gutxiago emakumeentzat. Hala
ere, hasieran, sektore batzuetan, emakumezkoen eskulan gehiago egon zen.
Gero, berriz, gizonezkoen eskulanak pixkanaka emakumeena ordezkatu zuen. Ho
rrez gain, enplegua sortzen denean ere, hori kalitate txikikoa da, sektore horiek
balio erantsi gutxiko ondasunen esportazioetan espezializatuta daudelako. Hori
da, adibidez, Erdialdeko Amerikako ehungintzaren sektoreko maquila-ren kasua.
Aldi berean, inportazioak handitzeak (batzuetan esportazioak baino gehiago) on
dorio latzak izan ditu hezkuntza maila altuagoa duten emakumeen enpleguan.
Oro har, emakumezkoen enplegua ez da nabarmen handitu. Bai, ordea, enple
gu horren prekarizazioa (kalitate handiko enpleguak gutxitzea eta lan baldintza
eskasak dituzten enpleguak ugaritzea). Horrek, lan merkatu osoaren baldintzak
okerragotzen ditu14.
Denda den, emakumezkoen enplegua handitzen bada ere, emakumeek kanpoan
lan egite horrekin batera, etxean gehiegizko lan karga ematen da. Izan ere, zain
tza lanak legeetatik eta segurtasun sistemetatik kanpo daude. Merkataritza librea
doikuntza estrukturaleko prozesu baten zati bat da. Horrek eragina du zaintza la
nen esparruko zerbitzu publikoetan (adibidez, hezkuntza eta osasun sistemak edo
ura pribatizatzearekin). Hala, herritar sektore handien irisgarritasuna kaltetzen
du eta zerbitzu horiek emakumeek musu-truk egindako lanak ordezkatzen ditu.
Bestalde, zerbitzu publikorik ez dagoen espazioetan, zerbitzu pribatuen eskaintza
sustatzen da, baina horiek diru-sarrera altuak dituztenek bakarrik erabil ditzakete.
Zerbitzu horietako batzuk etxeko langileak kontratatuz betetzen dira. Baina hori
oso lan sektore feminizatua eta prekarioa da. Beraz, emakumeek pairatzen dute
kalte handiena zerbitzu publikoak pribatizatzean. Kalte hori bi bide hauetatik
ematen da: emakumeak zerbitzu horien erabiltzaile nagusiak direlako (etxeko ar
duradunak baitira) eta eurek, ordaindu gabeko lanaren bidez, zerbitzu falta hori
estaltzen dutelako.

14 Merkataritza librearen aldeko ikuspegietatik horrek generoko soldata-etena txikiagotu du. Hala ere, MLIen aurkako borroka
tzen den EMFk salatzen duenez, soldatak behetik berdindu dira eta, hortaz, ezin da urrats positibotzat jo.
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Azkenik, landa eremuko emakumeengan ematen diren inpaktuen azterketa ez
zen nahikoa izan baina, hala ere, landa eremuko ekonomian hainbat inpaktu txar
identifikatu ahal izan zen. Ekoizle txikiek ezin izan zieten aurre egin inportatutako
produktuei. Horren ondorioz, jende asko hirietara joan zen, emakume asko jorna
lari aritu ziren eta ekonomia informala handitu zen.
Orokorrean, prozesu bikoitza ematen da: emakumeen lan karga orokorra handi
tzea (ordaindua eta ez ordaindua) eta lan baldintzak okerragotzea (lanaren preka
rizazioa eta zaintza lanak egiteko zailtasun handiagoak). Horren ondorioz, emaku
me asko pobretzen dira eta ia emakume guztien bizi baldintzek okerrera egiten
dute.
Feministok esan bezala, generoari dagokionez, ez dago prozesu edo politika eko
nomiko neutrorik (bai, ordea, generoari ezikusia egiten dioten politika asko).
MLIak ere ez dira neutroak. Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak
agerian uztearren, itun horien generoko inpaktuak ulertu behar ditugu. Horiek
ikusteko, sexu arabera bereizitako datuak funtsezko baliabide bat dira. Baina, ha
rago ere, ekonomiaren ikuspegi zabalagoa behar dugu. Horrek ordaindu gabeko
lana kontuan hartu eta etxeak espazio ekonomikotzat jo behar ditu. Eta, batez
ere, hauen arteko harremanean oinarritu behar du: produkzioa eta ugalketa, lan
ordaindua eta ez ordaindua, merkatua eta zaintza lanak.

5.2. Neoliberalismoaren iruzur liluragarria
saihestea
Ba al dago MLIen ondorio txarrak konpentsatzeko modurik? Eta areago:
emakumeentzat onuragarria den aukerarik sortzen al dute akordio horiek? MLIen
kontrako erresistentzia zuzeneko urteetan, EMFren zati handi batek eztabaida
handia piztu duten bi jarduera hauek jorratzen zituen aldi berean: ekoizpen proie
ktuak boteretze modu gisa sustatzea eta akordioetan generoko klausulak negozia
tzea.
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Zenbait hamarkadaz, Latinoamerikan, emakumeen ekoizpen proiektuak sutsuki
sustatu izan dira. Ekintzailetzaren logikan, horiek boteretze ekonomikoaren gakoa
izango zirela uste zen. Hala, emakume erakundeak eta nekazaritza erakundeak izan
ziren estrategia horren helburu espezifikoa. Estrategia horren atzean, GGKEen,
gobernuen eta nazioarteko erakundeen (Munduko Bankuak, besteak beste,
merkataritza librearen nazioarteko arkitekturan parte hartzen zuen) nazioarteko

lankidetza zegoen. Hala, estrategia horren une gorenean, hau zen gai nagusia:
ekintzailetza sustatzeko zer politika publikok konpentsa zitekeen merkataritza li
brearen arriskuak eta minimiza zitezkeen horrek emakumeengan zituen inpaktu
txarrak15? Helburua emakume ekintzaileek MLIk sortzen zituen merkatuko auke
rak baliatzea zen.
Denboraz, EMFren baitan ados daude honekin: itxaropen horiek hutsak ziren.
Ekoizpen proiektuek ez dute boteretze ekonomikorik sortu. Aitzitik, biziraupen
hutsa eta lan karga gehiago eman die emakumeei. Aldi berean, proiektu horiek
emakumeen arazo ekonomikoen eta horien konponbideen ikuspegi indibidualista
errotu dute. TBren hitzetan “zure kabuz aurrera atera zaitezke” diskurtso hori en
gainakorra eta kaltegarria izan da.
Beste iruzur liluragarri batek eztabaida latzak piztu zituen MLIen kontrako
erresistentzia feministaren baitan. Hori akordioetan klausula sozialak sartzeko
borrokaren egokitasunaren ingurukoa izan zen. Klausula horiek eskubideak (giza
eskubideak, lan eskubideak, etab.) bermatzea zuten helburu16. Generoko klausu
lak ere bazeuden. Horien bitartez, MLIek emakumeentzat kalitatezko enplegua
sortzea bermatu nahi zuten. Baina, aurrerapauso soziala al zen ala eredua blinda
tzea besterik ez?
EMFren zati batek, ahalegin handia egin zuen klausula horiek definitzeko, nego
ziazioetan eragina izateko, sartutako klausulak betetzen zirela bermatuko zituzten
mekanismoak identifikatzeko, etab. Lan hori egiteko denbora eta esfortzu handia
behar izan zen. Aldi berean, eduki teknikoak maneiatzeko trebezia ere behar izan
zen (hori aurrerago ikusiko dugun bigarren tentsioarekin lotzen da). Hala, estrate
gia hori inpaktuen azterketari eta ondorio txarrak txikiagotzeko ahaleginari lotuta
dago.
EMFren beste sektore batentzat, aldiz, estrategia hori okerra zen eta, neurri ba
tean, neoliberalismoaren alde lan egiten zuen. Izan ere, ideia hau sortzen zuen:
akordioak onberagoak izan zitezkeela eta proiektu neoliberalaren aurrerabidea
eta eskubideak eta berdintasuna babestea bateragarriak zirela. Era berean, estra
tegia horrek indarra kentzen zion akordioen kontrako erresistentziari, horiek sina

15 Hala, adibidez, Higgins (2012) dokumentuak “praktika onak identifikatzen ditu eta politiken inguruko gida bat

eskaintzen du honen inguruan: nola susta dezakete politika publikoek emakume ekintzaileen, ekoizleen eta espor
tazio enpresen zuzendari diren emakumeen parte hartzea, merkataritza itunen bidez merkatuko aukerei iristeari
dagokionez”.

16 Ikus, adibidez, DR-CAFTAren liburu zuria.
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tzea ekidinezintzat jotzen baitzuen. Azkenik, ez zuen kontuan hartzen erresisten
tziak merkatu librearen egitura osoaren kontrakoa izan behar zuela.
2003ko Cancuneko Gailurrean bi ildo horien artean lehenengo adostasun bat lor
tu zen. Hori MME errailetik ateratzeko planteamenduarekin lortu zen. Batzuen
tzat hori MMEren egituraren kontrako jarrera zen (hori baitzen akordioez harago
merkataritza libreko estrategia neoliberala sostengatzen zuen egitura). Besteen
tzat, ordea, negoziazioek ezin zuten ordura arteko moduan jarraitu. Baina lehe
nengo adostasun horren ondoren, argi eta garbi ikusi da hau: klausula sozialak
eta, bereziki, generoko klausulak sartzeko negoziazioak ez zuten arrakastarik izan.
Izan ere, generoko klausulek beste klausula batzuek baino garapen txikiagoa izan
zuten; gutxi batzuk besterik ez zituzten akordioetan sartu eta, azkenik, ez zen egon
inolako mekanismorik akordioetan sartutakoak beteko zirela bermatzeko. Azken
batean, TBk aipatutako “sineskortasun politikoa” galdu zen. Gailurretan parte har
tu zuen emakume baten esanetan: “errege magoetan sinistea”-ri utzi zitzaion.
Hala, akordioen eta, orokorrean, merkataritza librearen egituraren kontrako iri
tzi kolektibo bat onartu zen. Zentzu zabalago batean, neoliberalismoa patriarka
tuan oinarritzen zela ulertzean, EMF horren kontra azaldu zen. Arreta akordioe
tarik kendu eta eredu ekonomikoan jarri zen, hori baitzen auziaren muina. Hala,
emakumeen bizi esperientzietatik begiratzean, argi ikusi zuten eredua patriarkala
zela, berez, eta, TBren hitzetan, “neoliberalismoak hondamena zekarrela”.
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5.3. Neoliberalismoaren proiektua
patriarkala da
Norabide bakarreko ikuspegi batek lerro zuzen batean sumatzen du akordioek ge
nero harremanen desberdintasuna sendotzen dutela. Baina ikuspegi horretaz ha
rago, galdera hau sortu zen: zeintzuk ziren, aldez aurretik, sistema ekonomikoaren
ezaugarriak? Izan ere, horietan oinarritzen zen merkataritza librea garapenerako
estrategia gisa. Gero, MLIek emakumeengan zituzten ondorioen ikuspegia gaindi
tzean, galdera hori sakondu zen: Zer neurritan ziren generoko harremanak neo
liberalismoaren egituratzaile? Eta zer neurritan sendotzen zituen neoliberalis
moak? Ondorioa argia izan zen: akordioek finkatzen zuten neoliberalismoa, proie
ktu kapitalista eta neoliberala izateaz gain, proiektu patriarkala zen. Feminismoak
akordioen eta atzean zegoen proiektuaren kontrako erresistentzian parte hartu
behar zuen. Eta erresistentzia horrek feminismoz blai egin behar zuen.
EMFk neoliberalismoa lanaren banaketa sexualean zein zentzutan oinarritzen
den ulertu zuen. Emakumeek, zaintzaile diren heinean, familia eta erkidegoa au
rrera ateratzeko ardura hartzen dute beren gain, lan ez ordainduaren bitartez.
Hala, nekazaritza ekonomia hondatzean, zerbitzu publikoak pribatizatzean, lana
prekarizatzean eta oinarrizko ondasunak garestitzean, emakumeek egindako lan
horrek ihes-balbula bat eskaintzen du bizi baldintzak okerragotzearen aurrean.
Horri esker, beraz, ez da hondamendi ekonomikorik ematen. Aldi berean, eskulan
merkean oinarritzen den negozio esportatzaileak arrakasta izateko, lanaren ba
naketa sexuala funtsezkoa da. Hortaz, generoko klausulek ezin dute emakumeen
boteretzea sustatuko duen lan duina bermatu. Aitzitik, MLIek emakumeen esku
lan merkea lortu nahi dute, hortik, lan merkatu osoa beherantz ekartzeko.
Zentzu zabalago batean, neoliberalismoa emakumeen gorputzaren eta lanaren
kontrolean oinarritzen da. Kontrol horrek, emakumeak mehatxatutako gizar
te osoa erreskatatzera behartzen ditu eta, hala, eskulan merkea bermatzen du.
Neoliberalismoan, emakumeen gorputza kontsumo eta esplotazio objektu nagusi
bilakatzen da. Hitz batez, akordioen arrakasta posible da egitura patriarkal batean
oinarritzen delako. Aldi berean akordioen ondorioek egitura hori indartu eta sa
kondu egiten dute.
FTTAren kontrako erresistentzian, gizarte mugimenduek, oro har, generoko
inpaktu txarrak zeudela onartu zuten. Onarpen horrek ondorio praktikoak hauek
izan zituen, besteak beste: mobilizazio politikoko espazio orok (esaterako, ezta
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baida mahaiak) emakumeak izan behar zituztela onartzea eta inpaktu horiez
informatzeko eta eztabaidatzeko espazio espezifikoak eratzea (esaterako, difusio
eta heziketa materialak). Era berean, gai hori lantzeko egiturak ere sortu ziren (es
aterako ASCren Emakumeen Batzordea). Hala ere, gizarte mugimenduek ikuspegi
feministen aurrean erakutsi zuten irekitasun horrek zenbait muga izan zituen eta
ditu.
Alde batetik, inpaktu negatiboak merkataritzaren dimentsioan besterik ez zi
ren onartzen, lan ez ordainduen gaineko inpaktuei ezikusia eginez. Izan ere, lan
ez ordainduak askotan ez ziren aipatzen ere17. Beste alde batetik, NSk aipatzen
duen bezala, “memoria hauskorra da”. Gaur egun, bada, borrokarako espazioak
berrantolatzen ari dira eta, antza denez, gai horiek lantzeko borrokatu beharra
dago, berriz ere. Beraz, berriz ere, genero neutraltasuna dagoela suposatzen da
baina dimentsio horri ez zaio jaramonik egiten. Ikasi dugunez, edozein prozesu
ekonomikok ezikusia egin diezaioke (eta egin ohi dio) generoari. Baina hori onar
tu beharrean etengabe justifikatu eta frogatu behar izaten da inpaktu desberdin
hori.
Are gutxiago, emakumeengan inpaktuak okerragoak zirela onartu zenean ere,
ez zen barneratu sistema hegemonikoa patriarkala zela. Hortaz, kapitalismoak/
neoliberalismoak sortzen dituen horiez gain, ez da genero harremaneko beste
desberdintasunik onartzen. Adibidez, onar daiteke maquila-n lan egiten duten
emakumeen lan baldintzak prekarioagoak direla, baina inola ere ez da onartuko
horrek emakumeek familian eta erkidegoan duten rolari lotuta dagoela.
Honekin lotuta, espezifikoki feministak diren gaiak ez dira inoiz adostasunerako
edo borroka komunerako elementu. Era berean, ez da onartzen neoliberalis
moaren aurkako erresistentzia espazioetan botere harreman horiek hainbat
modura erabiltzen direla: batzuk argiagoak eta larriagoak eta beste batzuk lau
soagoak. Horren adibide argia da Herrien Autodeterminaziorako Erdialdeko Ame
rikako Foroan gertatutako sexu bortxaketa. Izan ere, emakumeek hori salatu zute
nean gizon askoren jarrera errezelozkoa eta estigmatizaziozkoa izan zen.
Hitz batez, hau ikasi zen: MLIen atzean dagoen proiektua patriarkala dela eta ge
neroko desberdintasunean oinarritzen dela eta hori sakontzen duela. Horregatik,
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17 Hori, esate baterako, Equipo Maíz (2007) dokumentuan gertatzen da. Hori MLIek emakumeengan dituzten inpaktua ulertzeko
tresna erabilgarria da: hirietara emigratzea, maquila-ko lan-baldintzak, merkataritza eta zerbitzuko negozioetako (etxeko en
plegua barne) eta biziraupeneko negozioetako lan baldintzak. Hala ere, emakumeen beren gain hartzen duten lan ez ordain
dua, lan horiek zer nolako baldintzatan egiten dituzten eta lan horiek sistema mantentzeko duten garrantzia ez dira aipatzen.

MLIen kontrako erresistentziak feminista izan behar du. EMFk akordioen eta neo
liberalismoaren aurrean mobilizatu behar du, horien iruzur liluragarriak saihes
tuz. Era berean, gizarte mugimendu mistoek aurrean duten sistemaren dimentsio
patriarkalari aurre egin behar diote. Sistema ulertzen saiatzen direnean, generoa
barneratu behar dute, ardatz egituratzaile gisa. Hala, ekonomiaren ikuspegi zaba
lagoa erabili behar dute, ugalketaren esparrua ere kontuan hartuz.
Erresistentziarako espazioak sortzen direnean, legitimitate politikoa eman behar
diote feminismoari, egituretan eta antolakuntzetan. Espazio horiek ausartak izan
behar dute, espazio horietan dinamika patriarkalak errepikatzeari uzteko. Hala,
bada, feminismoaren gaiak borrokan komunean barneratu behar dira, horieta
tik desegiten baita neoliberalismoaren dimentsio patriarkala. Era berean, hau
ere ikasi zen: hau guztia inoiz amaitzen ez den lana da. Oso zaila da neoliberalis
moaren kontrako erresistentzia feminismoz blai egitea.
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L

ehenengo ikasketak inpaktu horien atzean dagoen proiektua zalantzan jartzera
eramaten gaitu. Akordioak berak ez dira eztabaidaren mamia. Aitzitik, mamia
akordio horiek arautzen duten eredua da, hain zuzen ere, eredu ekonomikoa. Ho
rrez gain, bigarren ikasketak erakusten digun bezala, eredu hori ez da kapitalista/
neoliberala bakarrik; patriarkala ere bada. Baina... Nondik begiratu behar diogu
eredu horri? EMFren proposamena argia da: bizitzatik bertatik. Eta horretarako
estrategikoa da emakume desberdinen bizi esperientzietatik begiratzea. Horien
esperientzien arabera, emakumeak ekonomiaren muinean daudela ikus dezake
gu; izan ere, ekonomia produkzio/ugalketa artikulazioa da. Era berean, MLIek
sendotzen duten proiektu neoliberal patriarkalarekin artikulazio oso hori dago
jokoan: proiektua bizitza merkantilizatzea da. Bizitza, bada, gatazkaren muinean
dago; beraz, hortik abiatu behar da erresistentzia. Hori da bizitza demokratiza
tzeko eta iraunkor egiteko aukera bakarra.

6.1. Emakumeak ekonomiaren(?) muinean
Ekonomia gatazkaren muinean dago eta emakumeak ekonomiaren muinean dau
de. Horrek ez du esan nahi emakumeak prozesu ekonomikoen eta, bereziki, MLIen
biktimak besterik ez direla. Aitzitik, emakumeak subjektu ekonomikoak dira, hau
da, subjektu protagonistak.
Aurreko ikasketan honako hau aitortu behar dela ondorioztatu dugu: emakumeek
eta gizonek, merkatuarekin dute harremanaren arabera, lan desberdinak egiten
dituzte; neurri handi batean, gizonek lan ordaindua egiten dute eta emakumeek,
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gehienbat, lan ez ordaindua. Baina, ez bagara horretara mugatzen hau galdetuko

diogu gure buruari: zein da lan horiek gizartean eta ekonomian duten zentzua?
Emakumeek egiten dituzten lanak dira, hain zuzen ere, sistema doitzen dutenak.
Izan ere, merkatuaren baldintzak gero eta gogorragoak dira eta erantzukizun pu
blikoa gero eta eskasagoa. Hala, emakumeek egiten dituzten lanek familiak eta er
kidegoak mantentzen dituzte. Hala, lan ez ordaindua egiten dute, etxean eta labo
reetan, erkidegoan sare-lana egiten dute, lurra eta ura zaintzeko lanak, etab. Hala,
aurrera jarraitzen lagunduko dien diru sarrera lortzeko edozein aukera bilatzen
dute. Emakumeen jarduera ekonomikoa mugikorra eta malgua da eta lan anitz
uztartzen ditu. Helburua hau da: ahal den neurrian, bizitzaren sostengua berma
tzea. Azken batean, emakumeek beren jarduera bizitza sostengatzeko moldatzen
dute, beraz, sistema ekonomikoaren doikuntzaren muinean daude.
Dena den, ekonomiaz ari garenean, zertaz ari gara? Emakumeen esperientziatik
ekonomiaren zentzua bera eztabaidatzen da. Hala, ekonomia merkatuetatik pen
tsatzeari uzten zaio eta bizitzatik pentsatzen hasten da. Lana diru sarrerak ematen
dituzten jarduerez harago doala ulertu behar dugu. Baina are garrantzitsuagoa da
hau ulertzea: ekonomia bizitzarako beharrezkoak diren baliabideak sortzea dela.
Sistema ekonomikoak pertsonen eta natura beraren ugalketa prozesuak lagun
tzen (edo oztopatzen) duten prozesu eta lan guztiak hartzen ditu. TTren hitzetan,
ekonomia “bizitzaren ugalketa sarea” dela ulertu behar dugu. Ikuspegi berri horri,
zenbaitek ekonomia feminista esaten diote.
Sistema ekonomikoaren funtzionamendu ona edo txarra ez da adierazle agre
gatuen bitartez neurtzen (diru sarrerak, enplegu tasak, esportazio eta inporta
zio mailak, BPGren aldaketak...); aitzitik, jendearen bizitzan eta naturan duen
inpaktuaren arabera neurtuko da. Lehen esan bezala, MLIen inpaktua eta akordio
horien atzean dagoen proiektua pertsonen eguneroko bizitza on edo txarretik az
tertu behar da. Eta, batez ere, pertsonek eta herriek hauek erabakitzeko duten
ahalmenetik: ekonomiaren noranzkoa eta nondikoa, zer egitura ekonomiko behar
den zer bizitza bizitzeko, etab.
Ekonomia bizitzatik eta emakumeen esperientzietatik ikustean, normalean ikus
ten ez diren fenomenoak ikusten dira. Hala, merkatuetatik ikusten ez ziren proze
suak bistako bihurtzen dira; edota aldez aurretik ikusten dira lehen denbora behar
zuketenak. Hori da, hain zuzen ere, itunekin gertatu zena.
Bizitzatik eta emakumeengandik begiratzean, “gakoa non zegoen” ulertu ahal izan
zen, TTren hitzetan. Indigenen mugimenduarekin eta mugimendu ekologistarekin
batera, EMFk hau identifikatu zuen: gakoa ez zela zenbait sektore, eskulana esplo
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tatuz, errentagarri bihurtzea. Aitzitik, hau zen akordioekin (eta zentzu zabalago
batean neoliberalismoarekin) jokatzen zena: amalurra-ren eta pertsona guztien
lanaren jabe pribatu egitea eta bizitzaren behar eta alderdi guztiak merkatuan
jartzea.
Hala, “gatibutasun maila” desberdinak daude, baina neoliberalismoaren ildoa bizi
tza duenaren dimentsio guztiak merkatuan jartzea da. Plusbalioa bizitza merkan
tilizatuz lortzen da. Beraz, akordioek arauak ezarri nahi dituzte eta, horien bidez,
bizitza bat ere prozesu horretatik kanpo ez geratzeko baldintzak ezartzen dituz
te: ez horretatik kanpo (partzialki) bizi den pertsonarik, ez beste bide batzuetatik
(partzialki) asetzen den beharrik, ez beste logika batzuetan oinarritutako lanik, ez
jabetza pribatu merkantilizatua mugatzen duen ondasun komunik.

6.2. Bizitzatik: erresistentzia demokratizatzea
eta sostengatzea
Bizitzatik begiratzean, proiektu ekonomikoa bizitza bera merkantilizatzea dela
ulertzen da. Behin hori ulertuta, erresistentziarako aukera berriak sortzen dira.
Lehenik, borrokarako espazio berriak sortzen dira. Borroka soldatapeko lanean
baldin badago (eta akordioen arabera, sektore batzuetan beste batzuetan bai
no gehiago) sektore horietan lan egiten dutenak besterik ez daude erresisten
tziaren muinean. Gainontzekoek elkartasun ariketa egin beharko dute eta
horrek besteengan izan dezakeen zeharkako eragina ulertzen saiatu beharko
dute. Baina, egia esan, bizitza osoa da negozioa egiteko esparrua eta, hortaz,
pertsona guztiok horren parte sentitzen gara eta aurka egin diezaiokegu. Hau
da, guztiok gaude dimentsio anitzetan nahastuta. Beraz, ez dugu gure identi
tateko alderdi espezifiko eta bakanetatik eutsi behar (maquila-ko soldatapeko
langile bezala, edo ura kendu zaion nekazari bezala, edo...). Aitzitik, garena
ren osotasunetik eutsi behar dugu. TTren hitzetan: “Guztiok daukagu boterea
guztiok gaudelako menpe”. Erresistentzia demokratizatzen da.
Borroka espazioak zabaltzean, erresistentzia dimentsio berriak agertzen dira.
Hain zuzen ere, bizimoduetatik eta kontsumotik egiten den erresistentziak
garrantzi handia hartu du. EMFren esperientziatik hori, besteak beste, pro
dukzio proiektuen ideia berrikusteari lotuta egon da: gero eta diru sarrera han
diagoak sortzea, berez, ez da helburu bat; aitzitik, zer kontsumo maila nahi
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dugun galdetu behar diogu gure buruari. Era berean, gure beharrak era kole

ktiboan eta ez merkantilizatuan asetzeko bestelako baliabideak aztertu behar
ditugu. Subjektu eta borroka espazio berriak sortzen dira. Adibidez, familia eta
etxea erresistentziarako espazio bezala berreskura daiteke; eremu horretan
kudeatzen baita egunero bizitzaren ugalketa eta, hortaz, bertan negoziatzen
eta erabakitzen baita ekonomia.
Borrokarako espazioak zabaltzeko, egunerokotasunaren espazioak, bizimoduak
eta egunerokoa bera politizatu behar ditugu. Horretarako, horietan gertatzen
dena MLIekin lotu behar dugu. Berriro ere, bizitzatik begiratzeak prozesu honi
laguntzen dio. Izan ere, hala, pertsona asko jabetzen dira ezagutza ekonomiko
eta politikoaz. Eredua egitura handietatik edo akordioetatik zalantzan jartzen
denean, pertsona gehienek urrun ikusten dute, beraiekin harremanik izango
ez balu bezala. Ondorioz, ez dute beren burua horretaz hitz egiteko, zalantzan
jartzeko edo kritika politikoa egiteko gai ikusten. Pertsona adituak dira, ordea,
gertaeren zentzu politikoa uler dezaketenak eta guri azalduko digutenak. Baina
eredu ekonomikoa bizitzatik beratik zalantzan jartzen denean pertsona guztiek
horri buruz hitz egiteko, ulertzeko eta politizatzeko legitimitatea dute. Hor
taz, ekonomia bizitzatik eztabaidatzeak jarrera aktiboa hartzen laguntzen du.
Ezagutza ekonomikoaren demokratizazio hori, beraz, erresistentzia marjinak
handitzen ditu. Kontu hau alderdi teknikoaren eta mobilizazio politikoaren ar
teko oreka ahularekin lotuta dago, baina geroago landuko dugu hori.
Azkenik, erresistentzia gure bizitzetatik bada eta prozesu handiek (akordioak,
merkataritza librea, sistema, etab.) gure bizitzan duten eragina igartzen badu
gu, erresistentziari eustea errazagoa da. Alde batetik, borroka hori ez delako
modu abstraktuan ulertzen. Hau da, hori ez da guri ez dagokigun botere handi
baten kontrako borroka bat. Aitzitik, hemen eta orain bizi kalitatea hobetzeko
borroka bilakatzen da. Bizitza osoa politizatzean, bizitza bera eta gu geu tartean
gaudela ulertzen dugu. Eta, TTk azaltzen duen bezala, hori behin betikoa da.
Beste alde batetik, egunerokoa, pertsonen arteko harremanak eta bizimoduak
sakon eraldatzea da aldaketa prozesuak gizartean finkatzeko modu bakarra.
Beraz, honako hau da erresistentzia demokratizatzeko eta sostengatzeko gakoa:
erresistentzia makro edo merkataritza fenomenoetatik azaldu beharrean, horri
hurbileko bizitza konkretutik ekitea.
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6.3. Emakumeak bizitzatiko eta bizitzaren
aldeko alternatibaren muinean
Emakumeak gatazkaren muinean daude, baita alternatibaren muinean ere.
Denboraz, emakumeek alternatiba edo erresistentzia gisa egiten dituzten
praktikak identifikatu dira.
Egunero familia aurrera ateratzeko lana bera lehenengo erresistentzia maila
bat da. Izan ere, horren atzean honako gogoeta hau dago: bizitza guztiak dira
ezinbestekoak, bizitza guztiek merezi dute aurrera ateratzeko ahalegina egitea.
Baina emakumeek familiak sostengatzeaz gain, prozesu politiko zabalagoak ere
sortu dituzte. Esaterako, Venezuelan, emakume askok funtsezko papera izan
dute prozesu bolivartarraren egituretan (uraren eta energiaren inguruko ma
hai teknikoak, hornitze batzordeak, osasunaren sustapena, etab.). Era berean,
protagonistak izan dira ekonomia sozial eta solidarioari lotutako proiektu kole
ktiboetan, esaterako, Argentinan; baita Erdialdeko Amerikan martxan jarritako
produkzio proiektuetan ere. Horietan, emakumeak boteretzea sustatu da, pro
zesu kolektibo eta ez indibidual gisa.
Bestalde, emakumeek lurra babestu dute modu aktibo, konprometitu eta
iraunkorrean. Nekazaritza erreformak egin dituzten herrialdeetan, esaterako,
Nikaraguan, lurraren jabe izateari dagokionez, erreformak ez die on handirik
egin emakumeei. Hala ere, emakumeak, denboraz, leialtasun handiagoa eraku
tsi dute. Ez dute lurra saldu, TTren hitzetan, hori “biziraupenerako muga”-tzat
jotzen baitute. Izan ere, haientzat ez da lanari lotutako leku bat bakarrik, bizi
tza osoari lotutakoa baizik. Gaur egun, emakume horiek defendatzaile aktiboak
dira (neo)estraktibismo olde berriaren aurka.
Indibidualagoak edo kolektiboagoak, ekintza ugari horietan, emakumeek be
ren kabuz edo estatuaren edo lankidetzaren bitartez lor ditzaketen “baliabide
pirriko”-en erabilera izugarri efizientea lortu dute (TB). Hala, diru gutxirekin
ekimen desberdinak jarri ahal izan dira martxan, adibidez, ortu familiarrak edo
landareak ereitea. Gaur egun, landa eremuko familien elikadura segurtasuna
bermatzen dituzten elikadura proiektuak ekimen horietan oinarritzen dira. Hau
guztia, bada, emakumeek bizitzaren ugalketarekin duten konpromiso handi ho
rretan oinarritzen da. “Zaintza logika” hori gaur egun alternatibak pentsatzeko
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giltzarria da.

Hala ere, horrekin batera, emakumeak erabiliak izateko arrisku handia ere sor
tzen da. Arrisku hori produkzio proiektuei eta, besteak beste, berreskuratutako
fabriken esperientziei dagokie. Venezuelako apustu bolivartarrean ere arrisku
hori dago. Horretan ere, estatuak bere ardurak uzteko arriskua du; izan ere,
emakumeek instituzioek egiten ez dituzten lanak egingo dituzte. Adibidez, Mi
sion Barrio Adentro programak Venezuelako leku xumeetan osasun zerbitzuak
ematen ditu. Horretan zerbait ondo ez doanean, ordea, estatuari bere eran
tzukizuna betetzeko erreklamatu beharrean, osasun batzordeei erreklamatzen
zaie (horiek osatzen dituzten pertsona gehienak emakumeak dira). ACren hi
tzetan, tentazio handia da: “hor daude, antolatuta daude eta adiskideak dira”.
Aldi berean, emakumeak erabiltzea gehiegi kritikatzen badugu, emakumeen
erabakitzeko ahalmena eta autonomia gutxiesten dugu. Hala, ez dugu kontuan
hartzen proiektu horien bitartez, pobreziari aurre egiteaz gain, etxez kanpoko
espazio askotan parte hartzen dutela. Hala, gaitasunak eta eskubideak dituzten
subjektuak eta herritarrak direla frogatu dute emakumeek.
Oro har, emakumeen esperientzia ekonomikotik, “eraldaketako etorkizun ko
muna” lortzeko aukera ematen da, MLren hitzetan. Alde batetik, jokoan dagoe
naren ikuspegi integralagoa eta holistikoagoa izateko aukera sortzen da, hori
eguneroko bizitza onari/txarrari lotuz. Izan ere, emakumeen jarduerak egune
roko bizitza sostengatzearen ingurukoak dira eta horrek prozesu guztiak biltzen
ditu. Bestetik, merkatutik etorri beharrean, bizitzatik beratik datorren aldake
tako etorkizun bat pentsa daiteke.
Baina aldi berean, bi arrisku agertzen dira. Lehena, aipatu bezala, emakumeak
erabiltzearena. Horri aurre egiteko, erresistentziaren muinean genero harre
man desberdinen gatazka jarri behar dugu. Emakumeen esperientzietatik al
ternatibak sortzeak desberdintasun hori zalantzan jartzea eskatzen du. Horre
tarako, gizonek (adiskideek, neoliberalismoak kaltetutako gizonek) euren pribi
legioak galdu behar dituzte.
Bigarrena, ahots gehiago duten emakumeen (hiritarrak, klase ertainekoak, pro
fesionalak, mestizoak) esperientzietarik bakarrik hitz egiteko arriskua da. Au
tokritika egitearren, oker hori askotan egiten dela onartu behar dugu. Horren
aurrean, beharrezkoa da ulermenaren epizentroan emakume xumeak, afrikar
jatorrikoak, indigenak eta nekazariak egotea. Horien ezagutzak, praktikak eta
iritziak lehenetsi behar ditugu erresistentziaren erpinean. Proposamen poli
tiko horrek gero eta indar handiagoa du. Zenbait emakumek ekonomia femi

47

nista deskoloniala deitzen diote. Apustu hori funtsezkoa da proiektu hegemo
nikoaren dimentsio koloniala ulertu ahal izateko.

7
lehenengo tentsioa:
Zer nolako autonomia?

7. Lehenengo tentsioa:
Zer nolako autonomia?

E

MLIen aurkako erresistentzian EMF eta beste zenbait gizarte mugimendu misto
elkartu ziren. Zenbait gobernu progresistarekin ere bat egin zuten. Aldi berean,
gizarte mugimendu askok, EMF barne, garapenerako lankidetzatik (GGKEena, go
bernuena eta multilaterala) dirua jaso edo horrekin batera jarduerak antolatzen
zituzten. Nola kudeatu aliantza eta harreman horiek guztiak?

7.1. Lankidetzaren eta Nazio Batuen aurrean
beharrezkoa den autonomia
EMFn adostasuna lortu da honen inguruan: nazioarteko lankidetzaren eta Nazio
Batuen sistemaren aurrean autonomia beharrezkoa da. EMFk bide horietatik diru
laguntza handia heldu dela onartzen du. Izan ere, laguntza horri esker oso ekin
tza interesgarriak egin ahal izan dira; eguneroko lanetik ikerketa eta heziketa pro
zesuetan koordinazio eta sistematizazio maila handiak lortzera. Horrek, indarra
ematen zuen negoziazio eta/edo mobilizazio prozesuetan.
Hala ere, badago kanpoko baliabideetatik autonomoa izan behar duen oinarrizko
ekintza maila bat. Izan ere, laguntza horrek arriskuak dakartza. Hala, auto kritika
handia egiten zaio EMFn GKEek izan duten garrantziari eta instituzionalizazioari.
Zentzu horretan, kanpoko baliabiderik gabe lan egiteko gaitasuna murriztu da eta,
ondorioz, finantzatzaileek agenda markatu diote mugimenduari, lehentasunak
zehaztuz eta gaiak zatikatuz. Hala, EMFk, batzuetan, eskubide desberdinak par
tzelatzeko ariketa aktibo baten menpe izan da. Partzelatze horren atzean agente
finantzatzaileak egon dira, horiek polemika gutxien sortzen duten gaietan lan egin

50

nahi izan dute eta.

Hala, lankidetzari, TBren hitzetan, diskurtso “anbiguoa eta refuntzionalizatua [...]
nahasia eta konplizea ere” erabili izana leporatzen zaio. Esaterako, GGKEek politika
neoliberalak kritikatzen zituzten eta, aldi berean, produkzio proiektuak sustatuz,
politika horiekin sortzen ziren boteretze aukerak azpimarratzen zituzten. MLIei
dagokienez, NBEri generoko klausuletan ardaztutako ikuspegia aktiboki sustatzea
leporatzen zaio. Hala, esaterako, UNIFEMek eta Nazio Batuen Garapen Programak
(NBGP), Agenda de las mujeres para la integración regional centroamericana18
sustatu zuten.
EMF, apurka-apurka, NBEtik urrundu da, erritmo desberdinekin, Erakunde ba
tzuentzat, esaterako, 1970ko hamarkadaz geroztik NBEk emakumeen inguruan
egindako mundu mailako batzarrak lan ildo nagusi izan ziren19. Beste batzuentzat,
ordea, ekitaldi horiek oso muga handiak zituzten. Argi ikusten zuten ezin zirela,
aldi berean, eskubideak aldarrikatu eta DEPak martxan jarri. Horren adibide da El
Banco Mundial en la mira de las mujeres kanpaina. Horrek, Munduko Bankuaren
proiektuek generoko inpaktu positiboa izatea bermatu nahi zuen. Baina laster,
horrelako estrategiak ahalegin antzutzat jotzen hasi ziren, kasurik onenean20. TBren hitzetan, estrategia horiek eta nazioarteko erakundeen “diskurtso lelotuak”
alde batean utzi behar zituzten. Zentzu horretan, NFren hitzetan, instituzio horiek
sustatzen zuten generoko harreman-en diskurtsoaren “banalizazioa” baztertu be
har zuten eta, bere ordez, patriarkatuaren ideia berreskuratu behar zuten, horrek
gatazka sakon ulertzea ahalbidetzen baitzuen.
Gaur egun, EMF osoa, neoliberalismoa errefusatzen duen heinean, ados dago ho
nekin: lankidetzaren eta nazioarteko erakundeen aurrean beharrezkoa da auto
nomia. Hala ere, autonomia horrek izan behar duen maila eta forma ez dago argi.
Hemendik aurrera, EMFk funtsezko galdera hauei erantzun beharko die: Zenbat
baliabide behar da? Zer egiteko? Eta nola lortu horiek agendaren eta ekintza mo
duen autonomia mantenduz? Hori estatuarekiko harremanari ere dagokio. Hala,
18 Hala, dokumentu bat egin zen Erdialdeko Amerikaren eta Europako Batasunaren arteko elkartze akordiorako emakumeen
agendaren inguruan (Saballos, 2007). Eta CCSICA Capitula Nicaragua-ri eta Erdialdeko Amerikaren Integraziorako Emakumeen
Foroari lotutako Gizarte Zibilak deklarazio bat egin zuen hau eskatuz: “parte hartze handiagoa, galdeketa handiagoa eta Eu
ropako Batasunaren eta Erdialdeko Amerikaren arteko elkartze akordioaren bideragarritasuna eta egingarritasuna ikertzea,
Europarekiko Negoziazioaren III. Errondan”. (http://fmicanica.blogspot.com.es).
19 Mexiko Hiria (1975), Kopenhague (1980), Nairobi (1985) eta Pekin (1995). Ikus hemen: http://www.unwomen.org/es/howwe-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
20 Ikus, adibidez, AWID (2002). Dokumentu horretan honako hau adierazten da: “Munduko Bankuaren boterea eta eragina kon
tuan hartuz, ezin da genero berdintasunaren, emakumeen eskubideen eta garapen iraunkorraren alde lan egin Bankuaren po
litikei eta jarduerei kasurik egin gabe. Ekonomia iraunkorrak eta bidezkoak sortzeko estrategia feministek forma desberdinak
hartzen dituzte: batzuek Munduko Bankua abolitzearen alde agertzen dira; beste batzuek, horren eragina murriztu eta bere
egiturak demokratizatu behar direla diote; beste batzuen ustez, ordea, Bankuak paper garrantzitsua izan dezake berreraikun
tzan eta garapenean”.
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galdera horiek indarrean jarraitzen dute eta EMFz harago doaz, gizarte mugimen
du guztiak ukituz.

7.2. Autonomia gizarte mugimendu mistoen
eta gobernu progresisten aurrean?
EMFren eta gizarte mugimendu mistoen eta gobernu progresisten arteko harre
manaren inguruan eztabaida beroagoa da eta ez dago adostasunik. Lan egiteko
moduen eta edukien autonomia oinarria delarik, zer nolako lankidetzak sor dai
tezke?
Generoko auziei espezifikoki dagozkion ekintza espazioetan EMFtik eta gizarte
mugimendu mistoetatik datozen emakumeak elkartzen dira, hau da, feminismo
tradizional edo klasiko-tik datozen emakumeak eta sindikatuetatik, ingurumena
ren aldeko mugimenduetatik eta abarretik datozenak. Antolakuntza espazio zaba
lago horietan era desberdinetan hartu dute parte eta parte hartze horiek aldatu
dira. ASCan, urte askoz, emakumeen batzorde bat egon zen. Horrek generoaren
inguruko ekintza espezifikoak antolatzen zituen Foro Sozialetan eta Herrien Gailu
rretan beretan. DR-CAFTA eta PPPren aurkako borrokan, aldiz, ez zen horrela izan.
Izan ere, horretan, emakumeen Erdialdeko Amerikako Foro espezifiko bat antola
tu aurretik, EMFk urteak eman zituen Herrien Autodeterminaziorako Erdialdeko
Amerikako Foroetan parte hartzen.
Gaur egun, galdera honek indarrean jarraitzen du: beharrezkoa al da, TTk esan
bezala, “gela bat norberarena”? Gainontzeko gizarte mugimenduekiko antolakun
tzan, EMFk gela hori aldez aurretik edo paraleloan behar du ala ez? Energia espa
zio mistoetan parte hartzen ematen badute, zein izan behar da helburua: kanpoan
geratuko liratekeen gaiak sartzea (neurri batean, lobby lana eginez) ala ikuspegia
partekatzen duen (horrek lehentasuna izan ala komuna izan) proiektu politiko ko
muna sortzen laguntzea?
Horiek dira EMFk konpontzeke dituen tentsioak. Dena den, mugimenduak tentsio
horiei ekin die dagoeneko. Hala, tentsio horiek gizarte mugimendu mistoei zuzen
dutako galderak elkarri beharko lituzkete. Hortik, gure buruari galdetu beharko
genioke zergatik EMFk (edo, gutxienez, horren zati batek) gela propio hori behar
duen. Izan ere, galdera horiek ez dira abstraktuak. Esate baterako, zer gertatu
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da indarkeria matxista salatu den topaketa horietan (erantzuna, maiz, oldarkorra

izan da, emakumeak berak errudun bihurtuz)? Eta zergatik ez dute inoiz adostasu
na lortzen espezifikoki feministak diren gaiak?
Azkenik, estatuarekiko harremana beste eztabaida handi bat da. Gobernu progre
sistei dagokienez, polemika hori oso bizia izan da eta oraindik ere bada. EMFren
zati baten iritziz, aldaketaren aldeko gobernuetan parte hartze zuzen eta aktiboa
aukera historikoa da. Beste zati baten ustez, erakartzeko modu bat besterik ez
da. Hirugarren batzuk beste iritzi batekoak dira. Horien ustez, EMFko kide batzuk
parte hartzea erabakitzen badute ere, EMFk ez du instituzioetan nahastu behar.
Horrekin lotuta, eskualdeko integrazio alternatiboko prozesua burutzeko modua
ren inguruan ere desadostasuna egon da. Izan ere, gizarte mugimenduek eta he
rriek bultzatu beharko lukete hori? Ala gobernuek egin beharko lukete, herrien
izenean?
Orokorrean, nolabaiteko adostasuna dago honen inguruan: merkataritza librearen
eta, zentzu zabalago batean, neoliberalismoaren kontrako mobilizazioak giltzarri
izan ziren gobernu progresistak izateko baldintzak sortzeari dagokionez. Baina,
zer irakurketa egin behar dugu hortik aurrera? Gizarte mugimenduek instituzioen
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aldeko apustua egin zutela esan nahi al du horrek? Ala gizarte mugimenduek go
bernu horiek boterea lortzeko baldintzak sortu zituzten eta gero gobernu horiek
gizarte mugimenduak desaktibatu (edo murriztu) zituzten?
EMFren eta gobernu horien arteko harremana izugarri anitza izan da. Tartean de
sadostasun larriak ere izan dira. Gaur egun, bolada kontserbadore berriaren au
rrean, nolabaiteko adostasuna dago honen inguruan: gertatutakoaren berrikus
pen kritikoa eta lortutakoaren balantzea egin beharra dago. Hala ere, berrikus
pen hori zaila da; izan ere, geratzen de progresismo instituzionala are gehiago
ahultzen du. Aldi berean, ekintza kolektiboa aberasteko asmoz, kritikak estrategia
horien balorazio politikoa egitea du helburu. Alabaina, prozesu horietan adiskide
askok parte hartzen dute eta, beraz, kritika pertsona jakinen kontrako eraso bihur
daiteke (edo horrela uler dezakete haiek).

8
bigarren tentsioa:
alderdi teknikoa eta
mobilizazio politikoa
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onpontzeke dagoen bigarren tentsioa hau da: Zertan jarri behar da enfasia, ener
gia eta baliabideak? Alderdi teknikoan, hau da, konplexuak izaten diren akordio
horiek zehatz-mehatz ulertzeko ahaleginean? Ala mobilizazioan, horrek zehazta
sun txikiagoa esan nahi badu ere? Argi dago bide biak ezinbestekoa direla baina,
zenbat bakoitzetik?

8.1. Alderdi teknikoaren ekarpenak eta mugak
Batzuentzat ezinbestekoa da akordioen xehetasun guztiak zehatz-mehatz ezagu
tzea, inpaktuen azterketa zehaztasun handiz egitea eta negoziazio prozesuen
toles guztiak gertutik ezagutzea. Hala, erresistentzia ideologizatzeko eta funtsik
gabeko argudio erretorikoak erabiltzeko arriskua saihestuko dute. Era berean, ne
goziazioetan beretan eragin handiagoa izango dute.
Lan tekniko hori funtsezkoa bada ere, mugimenduaren beste zati baten ustez,
arriskutsua da dimentsio hori gehiegi azpimarratzea. Honako hauek dira, besteak
beste, arrisku horiek: MNk azaltzen duen bezala, mugimenduan “bi solairu” sor
tzeko arriskua dago, hau da, solairu teknikoa osatzen dutenak (goian) eta mobili
zazioaren oinarri direnak (behean). Alderdi teknikoan presentzia handia dutenen
tzat oinarrian daudenak, berezko ahotsa eta iritzia duen subjektu politiko barik,
kaltetutako herritar bilaka daitezke. Horrek ondorioak ditu mobilizazio politikoan:
goikoek mobilizazioa definitzen saia daitezke; hau da, noiz, nola eta zer nolako
gaien inguruan eragin behar den. MNk ironiaz komentatzen du, harreman horre
tan, alderdi teknikotik mobilizatzeko dei bat egiten dutela, “pizza bat eskatuko
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bailuten”.

Bigarren arriskua honako hau da: alderdi teknikoa ke-laino bat izatea. MLIak kon
plexuak eta korapilatsuak dira. Xehetasunak ezagutzea beharrezkoa da, hortik,
atzean dagoen proiektu nagusia identifikatu ahal izateko. Arriskua, beraz, hori
da, xehetasunetan galtzea, alegia. Izan ere, negoziatzen dutenek edo akordioak
sustatzen dituztenek datuak emateko erabiltzen duten modua, berez, kontrol eta
desaktibatze estrategiatzat har daiteke: hainbeste informazioa ematen da non
gaia labirinto bat bilakatzen den. Bada, erraz galtzen da osotasunaren ikuspegia.
MNren hitzetan “informazioa aurkezteko moduak jendea formateatzeko ahalmen
handia du”.
Hirugarren arriskua etsipena da: alderdi teknikotik akordioen oinarrian dagoen
proiektu politiko eta ekonomikoaren sakontasuna ikusten da, baita horiek onar
tzeko edo, beharrezkoa bada, bideratzeko estrategien indarra eta malgutasuna
ere. Hain sakona da jokoan dagoena eta hain handiak dira horren atzean dauden
botereak non, hori ikustean, erraz galtzen den gogoa. Hala, kasurik onenean, kal
tea minimizatzeko ikuspegi teknizista bat erabiltzeko arriskua dago.
Eta aipa dezakegun azken arriskua hazkundearen muga da: akordioen inguruan
alderdi teknikoen ezagutza aditua duenak besterik ezin badu hitz egin, zenbatek
transmititu ahal izango dute akordioak zertan dautzan, zeintzuk izan daitezkeen
horien ondorioak eta zer alternatiba sor daitekeen? Azken batean, arazo mate
riala baino ez da, denbora eta espazio muga bat: zenbat lekutan egon gaitezke
ubikuotasun ahalmena ez badugu?

8.2. Borrokako hizkera bat sortzen
Esan bezala, teknizismoaren eta mobilizazioaren artean oreka bat lortzeari dago
kionez, ez da adostasunik lortu: indarrak zertan eman eta bide bien artean zer no
lako harremana ezarri? Baina badago pistarik horren inguruan, hain zuzen, FTAA
ren aurrean arrakasta izan zuen horretatik ikas dezakeguna.
Lehenbizi, alderdi teknikoak izan behar duen rola ondo zehaztu behar da. Hori
ekintza politikorako tresna bat da. Bere rola, hain zuzen ere, garrantzi handie
na duen hori identifikatzea da: zehaztasunak ezagutzea, ustez loturarik ez duten
alderdiak lotzea, negoziazio prozesuak argitzea, enuntziatu zailak deszifratzea...
Horrek guztiak jokoan dagoena eta partida nola jokatzen ari den identifikatzea du
helburu. Hortik, mobilizaziorako ezinbestekoa den informazioa ematen da.
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Nola bilatu zer den garrantzitsuena informazio labirintoan galdu gabe? EMFk, hain
zuzen ere, honako proposamen hau egiten du: hori guztia bizitzari lotzea; MLIak
pertsonen bizitzatik begiratzea eta informazioa euren bizitzei lotuz itzultzea. Bes
te hitzez, ez dugu “makro”-aren eta “mikro”-aren arteko disoziazioan erori behar.
Makroa mikroan ulertu behar da, hau da, akordio handiak egunerokoan. Baina,
gehienbat, garrantzitsua da ez lantzea espazio biak disoziaturik. Prozesu handiak
ez dira pertsonen bizitza onetik/txarretik banatu behar. Horrela, gaiak zatikatzeko
arriskua ere ekiditen da. Izan ere, bizitzan, elikadura, osasuna, haurrak zaintzea,
lana eta zaintza lanak ez daude banatuta. Makro-meso-mikro jarraitutasun ha
ria ulertzeko eta akordioei buruzko diskurtso integratua eta ez zatikatua izateko,
akordioen azterketa teknikoak bizitza hartu behar du ulermenaren ardatz. Zen
tzu horretan, MLIen aurrean hori lortu zen eta, lorpen hori aintzat hartzen dugu.
Hala, TTren hitzetan, hura “sintesi eta amarradura”-zko funtsezko momentu bat
izan zen.
Bi solairu egiteko arriskua saihesteko, honako hau da funtsezko beste auzi bat:
maila desberdinetan sortzen diren ezagutzak eta diskurtso politikoak legitimotzat
hartu behar ditugu. Beren eguneroko bizitzari lotuta hitz egin edo pentsatzen du
tenek eta esfera aditu batetik egiten dutenek, beharbada, gauza beraz hitz egi
ten ari dira, baina hitz desberdinak erabiliz. Eremu teknikoan daudenek ezin dute
pentsatu badaudela emakume xumeenak ulertzeko gai ez diren gaiak. Dena da
ulergarria hizkera egokia erabiltzen bada. Are gehiago, eremu guztietan sortzen
da aintzat hartu behar dugun ezagutza eta iritzi politikoa. Hala, borrokaren kora
piloak non dauden ulertzeari dagokionez, tresna teknikoen (datuen, suposizioen,
ereduen...) erabilera okerrak itsu gaitzake. Baina paperak ikusten ez duena, be
harbada, bizitzetan eta lurraldeetan argi eta garbi ikusiko da.
Horrek guztiak ondorioak ditu ikerketaren ikuspegian. Erantzun beharreko gal
derek mobilizaziotik beratik sortu behar dute, pertsonen bizitzari lotuta egon
behar dute eta egunerokoari lotutako hizkera erabiliz erantzun behar zaie. Ho
rrek, heziketan ere ondorioak ditu. Izan ere, zaila izaten da heziketa aditua eta
herri hezkuntza orekatzea. FTAAren aurkako erresistentzian biak erabili zituzten;
zenbait taldek gehiago azpimarratu zuten bata eta beste zenbaitek bestea. Hala,
oso era egokian uztartu ziren guztiak, baliabide pedagogiko desberdinak erabiliz
(antzerkia, trukeko azokak, mimika...).
Azken batean, alderdi teknikoak mobilizazioaren zerbitzura dagoen tresna izan
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behar du. Hala, mobilizazioak berak definitu beharko ditu diskurtsoa eta estrate

gia. Lan teknikoaren helburuak borrokako hizkera sortzeko tresnak eskaintzea izan
behar du: pertsonen bizitzatik abiatuta (ez akordioetatik) eta beste erreferente
batzuk erabiliz (ez merkatukoak -horren hizkerakoak-, bizitzakoak baizik -gure hizkerakoak-), prozesu handiekin konektatu behar dugu (hor bai, itunekin eta ho
rien enuntziatu korapilatsuekin).
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ende askok galdetzen du nola lortu ziren, FTAAren kontrako borrokan, horren
batasun eta koordinazio maila handiak. Eta bi erantzun desberdin dago: lehen
tasuna zuen hori identifikatzea lortu zelako edo interes komun bat sortzea lortu
zelako. Ematen du bide biek proposamen bera egiten dutela, baina ez da hala.
Ikus dezagun.
Batzuen ustez, kolektibo eta erakunde guztiek interes sektoriala alde batera utzi
zuten (norberaren gaia kokatzeko lobby bezala aritzea saihestuz) eta lehentasunezko gaia, hau da, garrantzi handiagoa edo beste guztiak biltzen zituen gaia
lehenetsi zuten. Horien ustez, horregatik lortu zen batasuna.
Beste batzuen ustez, ordea, interes sektorialetatik interes komun bat sortzea lor
tu zen. Hau da, ereduaren aurkako ikuskera komuna lortu zen, norberak lantzen
zituen gaiak lotuz. Hala, nire gaitik eta nire modura estrategia ez zen nahikoa
(bakoitza berean geratzea ez da nahikoa) baina beharrezkoa zen gaien eta estra
tegien hegemoniaren lehian ez sartzeko. Hori alderdi desberdinetan ikusten zen,
esaterako, parte hartzen zuten erakunde askok, kanpainako material orokorrak
erabiltzen zituzten beren ekintzetan.
Lehentasunezko gaia bilatzeko ideiaren aurrean (gaien hierarkia sortzen zuena),
ematen du guztien gaiak lotzen dituen interes komuna bilatzeko ikuspegiak indar
handiagoa duela. Nolanahi ere, bide biek helburu bera dute, hau da, koordinatzea
eta gaien zatiketa saihestea. Hala ere, tentsio hori beti dago eta, gaur egun, antza,
indartzen ari da. Hala, zatiketa horri, gutxienez, hiru zentzutan ekin behar zaio.
Alde batetik, honako hau galdetu behar diogu gure buruari: nola landu behar di
tugu MLIen inguruko gai desberdinak? Batzuen ustez, MLIen negoziazioetan sar
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tutako gaiak modu espezifikoan lantzeak (nekazaritza, zerbitzuak, nekazaritzakoak

ez diren ondasunen merkatua, jabetza intelektuala, erosketa publikoak, etab.)
inpaktuak identifikatzen eta herrialdeen eta eskualdearen garapenaren inguruan
pentsatzen lagundu zuen. Horrek gidalerro alternatiboak ere eskaini zituen. Baina
gaikako lanak ez du esan nahi estrategia partzelatua erabili behar denik. Haatik,
FTAAren aurkako kanpainan taktika zatikatua jarri zen martxan.
Hori maila politikoan gertatu zen, negoziazioetatik irten behar ziren gaiak eta ba
rruan jarraituko zutenak definituz. Horren adibide da, nekazaritzak MMEtik irte
teko aldarrikapena. Azterketari dagokionez ere, gauza bera gertatu zen: ikerketa
sektorialak egin ziren horien arteko loturari garrantzi handirik eman gabe (nahiz
eta hari horiek ziren, hain zuzen ere, inposatzen zen ereduaren osotasuna ikustea
ahalbidetzen zutenak). Hala, gaur egun, orokorrean, gaiak zatikatze hori errefusa
tzen da; baina hau da egin beharreko galdera: nola saihets daiteke zatikatze hori?
Borrokako gaien inguruan aztertzea eta proposamen zehatzak izatea ezinbeste
koa da, baina horiek atzean dagoen proiektua ulertu eta alternatiba integral baten
parte izan behar dute.
Beste alde batetik, EMFren beraren gaien zatikatzea daukagu. Izan ere, horrela
modu bereizian lantzen dira gai klasikoagoak edo feministagoak (adibidez, indar
keria eta sexu eta ugalketa eskubideak) eta berez feminismokoak ez diren gaiak
(adibidez, eskubide ekonomikoak). Aipatu dugun bezala, maiz, lankidetzak eta
NBEk zatiketa hori sustatu zuten, problematikoak ez ziren gaiak modu bereizian
landu nahian. FTAAren erresistentzian parte hartu zuen EMFren zatiarentzat, hain
zuzen ere, gai anitz horien arteko loturak sortzea ezinbestekoa zen. Esaterako,
emakumeen kontrako indarkeria patriarkatuaren ondorioa zela eta emakumeen
pobrezia kapitalismoaren ondorioa zela pentsatu beharrean, gauza biak sistema
kapitalista patriarkalaren ondoriotzat hartzen zituen.
Azkenik, honako hau da ematen den beste zatiketa bat: feministak diren gaiak
eta gainontzeko gizarte mugimenduen gaiak bereizten dituena. Zergatik gai horiek
ez dute inoiz adostasuna sortzen? Ez dira lehentasunezkotzat jotzen; alderantziz,
hausletzat jotzen dira. Izan ere, horiei lehentasuna ematean beste eskaera oroko
rrago edo garrantzitsuago batzuk kaltetzen direla argudiatzen dute. Era berean,
ez dira gai komuntzat hartzen, espezifikotzat baizik, ez omen dagokie sistemaren
benetako eraldaketa eta mugimendua bana omen dezakete.
EMFrentzat hori arazo handia da. Hala, gai feministei lehentasuna emateko eta in
teres komun bihurtzeko ezintasun horrek oker politiko asko sortu ditu. Aurrerago,
indarkeriaren gaia lantzen dugunean horri buruz hitz egingo dugu.
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Batasun eta koordinazio maila handiak lortzeko, zatiketa saihestu behar dugu.
Baina hori nola lortzeko galderak jarraitzen du; lehentasuna duena identifikatuz
edo interes komuna eraikiz? Eta esateaz gain, nola egin hori, gaiari heltzeari eta
antolakuntza politikoari dagokionez?
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gakoa: neoliberalismoaren
berrantolaketa eta
indarkeria patriarkala

E

MFren barruan eta kanpoan adostasuna dago honen inguruan: proiektu hege
monikoa berrantolatzen ari da. Baina, zer zentzutan? Globalizazio neoliberalaren
proiektu unibertsalistaren berrantolaketa al da? Hala balitz, borroka handiena eli
te globalen kontrakoa izango litzateke, horiek estrategia desberdinak erabiltzen
badituzte ere. Ala kapitalismoaren berrantolaketaz ari al gara, joera unibertsalista
batetik nazionalistagoa den kapitalismo batera? Hala balitz, elite nazionalen kon
trako borroka gero eta garrantzi handiagoa izango luke. Zalantza horien aurrean,
EMFk aurretik ikasitakoa aldarrikatzen du, hau da, emakumeen bizi esperien
tzietatik begiratu behar dugu, berrantolaketaren dimentsio patriarkala ikusteko
eta jokoan dagoen hori identifikatzeko.

10.1. Patriarkatuaren berrantolaketa
Proiektu hegemonikoaren berrantolaketa irakurtzeko moduaren inguruan, ez
dago adostasunik EMFren baitan. Badago adostasuna, ordea, bi hauen inguruan:
lehenik, berrantolaketa hori ez dela ongi etorria. Zentzu horretan, Trumpek prote
kzionismo handiagoa deitu du, NAFTA berrikusiko duela adierazi du eta TPPa gel
dituko duela iragarri du. Baina horiek ez dira berri onak, ezta alternatiben artean
tokiko ekonomiak sendotu nahi baditugu ere. Horregatik, bereziki garrantzitsua
da berrantolatutako proiektu hegemoniko horren eta proiektu alternatibo eman
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tzipatzaile baten diskurtsoen arteko desberdintasunak azpimarratzea.

Itunen atzean dagoen eredua heteropatriarkala dela ikasi dutelarik, honako hau
da EMFren baitan dagoen bigarren adostasuna: berrantolaketa horretan, sistema
ren dimentsio kapitalistaz gain, dimentsio patriarkala ere jokoan dago.
MLk esaten duen bezala, “koloreetako agenda neoliberala” atzean uzten duen
pakete kontserbadore berri baten hedapena bizitzen ari al gara? Une batean, neo
liberalismoa eta generoko berdintasuna hobetzen zuten eskubide indibidualak
bateragarriak izan zitekeela ematen zuen. EMFren zati bat iritzi horretakoa zen.
Hala, emakume horiek honako hauek sartzen saiatu ziren: sexu eta ugalketa es
kubideak, sexu aniztasunaren aitorpen partziala, sexu araberako lan diskriminazio
modu batzuen aurreko babesa, zenbait kontziliazio eskubide... Bazirudien jarrera
irekia zegoela agenda feministaren aurrean baina orain ikusten da emakumeen
gorputza, sexualitatea eta, orokorrean, bizitza kontrolatzeko mekanismo zuzen
eta esplizituak indartzen direla eta, eskubide horiei guztiei dagokienez, bistako
atzerakada ematen ari da.
EMFk berak aldarrikapen horietako asko feminismo liberalari lotuta zeudela kri
tikatu izan du askotan. Izan ere, ez ziren emakume guztien aldarrikapenak kon
tuan hartzen. Hala, horiek ez dira neoliberalismoarekin behar bezain kritikoan
izan eta, are gehiago, bere alde jokatu dute. Agenda feministak zuen babes sozia
la, askotan, politika neoliberalak legitimatzeko baliatu izan dute. Neurri desarau
tzaileak eta pribatizatzaileak, bada, ez dira noizbehinkakoak izan. Horietako askok,
aldi berean, lehen aipatutako eskubideak hobetzen zituzten. Beste hitzez, EMFren
zati batek iruzur liluragarrien tranpan erori zen. Are gehiago, eskaera feminista
horiek betetzeko promesak liluragarriago egin zituen iruzur horiek. Horrez gain,
feminismo liberalaren ezaugarrietako bat eskubideen ikuspegi indibidualista da
eta horrek neoliberalismoaren proiektu indibidualizatzailea sendotu zuen21.
Baina, zer gertatzen ari da gaur egun? TBk komentatzen duen bezala, EMFk “neo
liberalismoarekin ez goazela inora” ikasi du. Aldi berean, erabat patriarkala den
diskurtso kontserbadore batek ere indarra hartu du eta, diskurtso hori baliatuz,
proiektu kapitalista inposatzen ari dira. Adibidez, Kolonbiako bake akordioak uka
tzeak generoko irakurketa argia du. Akordioak errefusatzeko argudio batzuek ba
bes handia izan zuen eta horietako batek bake akordioak generoko ideologiarekin
21 Adibidez, Iparralde globaleko herrialdeetan gizon eta emakumeen aukera berdintasunerako klausulak enplegua prekarizatzen
zuten lan erreformen aldeko babesa lortzeko baliatu dituzte. Esan dezakegu Abya Yalan horrelakorik gertatu dela? Fraseren
arabera (2013 eta 2015), bigarren olatuko feminismoak, joera liberala duen heinean, “kapitalismoaren zerbitzari” gisa aritu da.
Baina Latinoamerikan zalantzan dago Iparralde globaletik kanpo gauza bera gertatu den (Schild, 2016).
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lotzen zituen. Beste adibiderik ere badago, esaterako, Dilma Rousseffen kontrako
erasoek erakusten duten matxismo handia. Azken batean, argi eta garbi patriarka
lak diten argudioak erabiltzen ari dira gobernu progresistak iraintzeko. Aldi be
rean, progresismoaren baitan ez da sortu eraso horiei aurre egingo dien indar
politiko feministarik.
Beraz, feminismoaren legitimitatea aldatu da: lehen feminismo liberala proie
ktu hegemonikoaren alde erabiltzen zuten eta, orain, ordea, feminismoa (gu
txiespenez, generoko ideologia esaten zaio) proiektu kapitalista berrantolatua
ren aurkako erresistentzia deslegitimatzeko erabiltzen dute. Horrela izatekotan,
proiektu hegemonikoaren dimentsio patriarkala ulertzea eta horren kontrako ja
rrera argia izatea agenda emantzipatzaile baten bereizgarri izan daiteke. Nolanahi
ere, gai feministak, ezinbestez, topagune bilakatu behar dira.

10.2. Indarkeria patriarkal eta/edo(?)
korporatiboa
Zer gertatuko da gaur gatazkaren muinean dagoen hori ulertzeko emakumeen
esperientzietatik eta, bereziki, emakume baserritar, indigena, nekazari eta afrikar
jatorriko emakumeen bizitzatik begiratzen badugu? Aurreko hamarkadetan, hor
tik, jokoan zegoen hori identifikatzea lortu zen, hau da, bizitzaren merkantilizazioa
bera. Gaur, haien bizitzatik begiratzean, indarkeriak garrantzi handia hartzen du.
Beharbada, bertan gertatzen ari dena ulertzen badugu, zentzu zabalago batean
ulertuko dugu nola berrantolatzen ari den sistema. Eta beharbada, horrela, erraz
bereiziko ditugu agenda emantzipatzailea eta itxuraz berria den proiektu hege
monikoaren agenda.
Abya Yalan, kapitalaren indarkeriek gora egin dute beren forma desberdinetan
eta era kezkagarri eta orokorrean. Estatuek eta kapital pribatuak (legeetan edo
legeetatik kanpo), bada, gora egiten utzi diete: militarizazioa, segurtasun priba
tua handitzea, krimen antolatua, narkoa, edozein protesta zapaltzea... Emaku
meen bizitzetatik begiratuta indarkeria horiek guztiek garrantzi handiagoa dute
eta indarkeria patriarkalarekin eta feminizidioen ubikuotasunarekin lotzen dira.
Zein da indarkeria mota desberdin horien arteko lotura? Zer nolako lotura dute
emakumeen kontra gizon jakinek erabiltzen duten indarkeriak eta desjabetzearen
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bidezko pilaketari lotutako indarkeriak? Harreman hori argitzeak pistak ematen

al dizkigu indarkeriaren rolaren eta, hain zuzen ere, horrek proiektu hegemo
nikoaren berrantolaketan duen rolaren inguruan?
Galdera horiek, (neo)estraktibismoko testuinguruetan, emakumeen kontrako in
darkeria kasuetan gauzatzen dira, hori baita gaur egungo pilaketa estrategikoko
modua nagusia. Indarkeria estraktiboa eta indarkeria heteropatriarkala kapitala
sartzearen eta gizontasunaren indarkeriaren alde desberdinak al dira? EMFk ur
teak eman ditu hau salatzen: estraktibismoak indarkeria matxistak gora egitea
dakar berekin22. Hala, lurraldea babesten duten emakumeen eta, hain zuzen ere,
erresistentziaren buru diren emakumeen kontrako jazarpena eta erasoak ere
ugaritzen ditu.
Emakumeak kapital estraktibistaren helburu nagusi bilakatzen ari dira? Zer dela
eta? Elkarrizketatutako emakumeek hainbat kausa identifikatzen dituzte. Emaku
meei erasotzen zaie horiek lurrarekiko konpromiso handiagoa dutelako; izan ere,
lehen aipatu bezala, emakumeentzat lurra biziraupenerako muga bat da. Emaku
meei erasotuz komunitate osoari kalte handiagoa eta sakonagoa egin nahi diote,
horiek baitira bizitzaren ugalketa sarearen erdigunean daudenak. Zentzu zabalago
batean, honako galdera hau sortzen da. Ba al dago mezurik emakumeen kontrako
eraso zuzenaren atzean?
Emakume defendatzaileak jazarpenaren eta erasoen helburu nagusia dira. Ho
rren inguruan nolabaiteko adostasuna dago. Horien kasuan bi indarkeria gainjar
tzen dira, hau da, emakumeak izateagatik eta lurraldea defendatzeagatik. Zenbait
kide feminista lurralde feminizidioaz23 edo feminizidio korporatiboaz hitz egiten
ari dira. Era berean, indarkeria horrek mezu bat igortzen du. Horretan ere ados
tasuna dago. Hauek dira igortzen dituen mezu batzuk: “mendera ezazue zuen
gogoa” (MN), “onartu behar duzue” (TT), “jendea itzul dadila bere lekura, hau
da, beldurrera” (TB). Indarkeria espresiboa da instrumentala baino. Ez du bila
tzen onura zuzena; aitzitik, honako mezu hau igortzen du: nork agintzen duen
eta zer duen bere menpe. Dagoeneko, ez da (nahikoa) bizitza merkantilizatzea,
bizitza osoa menperatzea baizik. Beraz, indarkeria hori erabiltzen duenak bizitza
menperatzen du.
22 Marcellino et al. (2014) dokumentuan emakumeen lanaren gorputzaren eta bizitzaren merkantilizazio bortitza salatzen dute.
Hori estraktibismoaren ondorioa da. Colectivo Miradas críticas del Territorio desde el Feminismo (2014) kolektiboak “erauzi
tako lurraldearen patriarkalizazioa” salatzen du eta estraktibismoak lurraldea indarkeriaren bitartez zeharkatzen duela azal
tzen du.
23 Hori da, hain zuzen ere, komunikatu honetan salatzen dena: Comunicado de Mujeres en riesgo político por la defensa del
Territorio Cuerpo-Tierra, Iximulew, Guatemala, 2017ko urtarrilaren 27a. http://www.nimajpu.org/es/comunicados/83-comu
nicado-de-mujeres.
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Hain zuzen ere, indarkeriaren erabilera instrumentala indarkeria patriarkalaren
adierazgarria da eta emakumeen gorputza adierazpenerako lurralde nagusia da.
Gorputz horretan idazten da gizarte osoari igorri nahi zaion mezua eta hortik
hedatzen da eta beste gorputzetan ezartzen da.
Horiek horrela, emakumeen gorputza proiektu hegemonikoak erabiltzen duen
kontrol espazio nagusia da. Aldi berean, gizonek kontrolatzen duten azken baz
terra da. Botere korporatiboaren menpe dauden gizon horiek ere emakumeen
gorputzak menpera ditzakete. Beharbada, prozesu bi horiek (kapital estrakti
boaren indarkeria feminizida eta gizon jakinen indarkeria feminizida) gizontasuna
adierazteko modu desberdinak dira. Zentzu horretan, gizontasuna besteen bizitza
kontrolatuz eta menperatzeko ahalmen hori publikoki erakutsiz lortzen den esta
tusa litzateke.

10.3. Indarkeria eztabaidaren muinean
Zentzu guztietan, emakumeen bizi esperientziatik ikusita, indarkeria sistemaren
berrantolaketa ulertzeko elementu estrategikoa da. Hortik begiratuz, agian, erraz
ikusten ez diren prozesuak azal ditzakegu. Ba al dago indarkeria, lehen ekonomia
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egon zen bezala, eztabaidaren muinean?

Neoliberalismoa (eta/edo kapitalismoa) bide bikoitz baten bitartez inposatzen
da, hau da, sedukzioa erabiliz eta indarkeria erabiliz. Beharbada, azken ha
markadetan, bizitza merkantilizatzen duen sedukzio estrategia nagusi izan da.
Horren ondorioz, pertsonok gure bizi kalitatea kontsumoarekin lotu izan dugu
zuzenean. Gau egun, ordea, garrantzi hori, pixkanaka, indarkeriaren erabilerak
hartzen du. Izan ere, behin neoliberalismoaren promes faltsuen xarma desegin
da, neoliberalismoak ez du seduzitzen (edo ez da seduzitzen saiatzen); orain,
inposatu egiten da.
Zenbait emakumerentzat, gaur egun, feminismoak ardura historikoa du, hau da,
indarkeriak eta indarkeria desberdinak (korporatiboa barne) lotzen dituen subs
tratu patriarkalak jokatzen duten rol estrukturala ulertzea. Horretarako, Mexiko
estrategikoa da. Izan ere, herrialde hori, HSren hitzetan, “laborategi” bat izan zen
bizitza merkantilizatu nahi zuten MLIentzat. Eta gaur egun, ba al da herrialde hori
bizitza osoa menperatzeko laborategi? Mexikon piztutako indarkeria kiribila he
rrialde horretako bereizgarria al da ala beste leku batzuetan ezkutatuta dagoen
horren isla al da? HSren ustez, beste leku batzuetan harrotuko dena harrotu da
Mexikon. Zer nolako ondorioak ditu horrek erresistentzian eta alternatibetan?
Agian, indarkeria patriarkalaren aurkako erresistentzian emantzipaziorako gako
bat egongo da. Izan ere, erresistentzia horretan indar politiko eta mobilizatzaile
handia dago. Latinoamerikan, ezta bat gutxiago ere mugimenduek indar handia
dute. Horietan emakume gazte askok irmotasunez hartzen dute parte. Hala, mo
bilizazio horiek antolakuntza berriak sortzen ari dira; forma klasikoak (lanuzteak,
adibidez), bada, berrikusten dira eta gai berri-ekin lotzen dira (lanuzteak ez daude
lan kontuei bakarrik lotuta).
Hala ere, eliteek eta instituzioek (bereziki, NBEk) gaia bereganatzeko eta, hortik,
gaiari indarra kentzeko arrisku handia dago. Gaia tematizatzeko arriskua handia
dago, hain zuzen ere, horrek egitura zalantzan jartzeko duen gaitasuna deusezta
tuz. Era berean, konponbide kriminalizatzaileen aldeko apustu baten arriskua
dago, hau da, zigor, polizia eta epai sistemak indartzea. Horiek izaera arrazista eta
klasista dute. Horrez gain, diskurtso tematizatu eta zigortzaile hori proiektu he
gemonikoaren konplizeak (edo protagonista zuzenak) diren instituzioak legitima
tzeko balia dezakete.
Azken batean, indarkeria eztabaidaren muinean dago eta mezu bat igortzen du:
helburua bizitza menperatzea da. Hori indarkeria mota guztien zeharkako ezauga
rri patriarkala da. Gizarte mugimenduek honako ardura historiko hau dute: indar
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keria patriarkalarekin jokoan dagoenaren konplexutasuna eta sakontasuna uler
tzea. Horrek esan nahi du, gizarte mugimenduek indarkeria matxistak toleratzeari
eta legitimatzeari (legitimatze hori, ahula eta ezkutukoa bada ere) uzteko ardura
dutela. Horretarako, hau ulertu behar dute: horixe dela, hain justu ere, indarkeria
korporatiboa ahalbidetzen duten baldintzen hazitegia. Eta EMFk, bere aldetik, era
so mota desberdinen arteko lotura nahasiak argitzen laguntzeko ardura historikoa
du. Horretarako, ikuspegi instituzionalaren esku erortzea saihestu beharra dago.
Izan ere, ikuspegi instituzional horrek indarkeria matxistaren aurkako erresisten
tziaren indarra deuseztatu eta, are okerrago, hori ke-laino bilaka dezake.
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11. Gaur egun jarduteko gakoa:
tokiko eremua bestelako eskualde
integrazio batean alternatiba gisa

A

zken hamarkadetako esperientzia ikusita, gaur bistakoa da alternatibak hasiera
tik landu behar direla. Mobilizazio politikoa bultzatu nahi badugu eta ez badugu
etsipenean erori nahi, akordioen aurkako erresistentziarekin batera kontrapropo
samen bat egin behar dugu. Alternatiba emantzipatzaileen inguruko eztabaida
ikerketetan eta heziketan txertatu behar dugu. Ikerketan, MLI baten inpaktuak
ezagutzea eta horiei buruz informatzea ez da nahikoa. Aitzitik, alternatibak mar
txan jartzearen ondorioak ere aurreikusi behar ditugu. Eta heziketak hori gauza
tzeko ahalmena sortu behar du. Baina, zein da alternatiba hori?
EMFn impasse momentu batean gaudela uste dugu. Ez dugu proiektu politikoekonomiko argirik eta edukitzailerik eta, hortaz, ez daukagu proposamen konkre
tuak nondik pentsatu. EMFren ustez, neoliberalismoa ez da aukera bat, ezta sozia
lismoa ere, gutxienez, beste momentu historiko batzuetan ulertu izan den bezala.
Batzuentzat, progresismoa ez da alternatiba sendoa eta bateratzailea izan. Beste
batzuentzat, XXI. mendeko sozialismoa, bizitza oneko sozialismoa edo sozialismo
komunitarioa erreferenteak dira eta horien aldeko apustua egin behar dugu. Hala
ere, horien gainean eragiten saiatu behar dugu, lehen aipatu dugun bezala, azke
neko hamarkadetan gertatutakoaren kritika berrikusiz baino ez bada ere.
Errazagoa ematen du etsai komun baten aurrean batasuna lortzeak, alternatibak
zehazteko batasuna lortzeak baino. Feminista batzuek hau ohartarazten digute:
GRren esanetan, alternatibak pentsatzean, hain zuzen ere, agertzen dira “ama
rruak”. Bada, logika bertikalistak, autoritarioak eta tematizatzaileak agertzen dira,
prozesuak hegemonizatzeko eta norberaren gaiari lehentasuna emateko helbu
ruz. FTAAren kontrako borrokak arrakasta izan zuen, gehienbat, borroka anitza
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eta nahiko horizontala izan zelako. Haatik, ez zuen alternatiba komun argirik izan.

Gaur ez daukagu eredu alternatiborik; aitzitik, esperientzia anitz dugu; ereduak,
pluralean. Hori, orokorrean, onartua dago. Ikuspegi optimista batetik, eredu ho
rien artean antolakuntza sortuko balitz, MLIen oinarrian dagoen proiektu hege
monikoa ezegonkortzeko indar nahikoa izango lukete. HSk adierazten duen beza
la, ez dago zulorik, arrailak daude. Agian, gakoa horiek lotzea da, elkarrekin sis
tema behera bota dezaten. Batzuentzat, bateratze horren markoa XXI. mendeko
sozialismoa da eta, hortaz, estatuak funtsezko rola izan behar du horretan. Beste
batzuentzat, ordea, markoa tokiko eremua da eta sare komunitarioen bitartez
gauzatuko dira arrailak.
Edozelan ere, eredu plural horiek tokiko ekonomietan oinarritzen dira eta horien
arteko antolaketa eskualdeko integrazio alternatiboaren bitartez izan daiteke.
Hori izango litzateke, gaur egun, estatua eta/edo komunitatea barnean hartuko
lukeen apustuaren norabide bikoitza.

11.1. Bertako ekonomiak sendotzea
Aipatu dugun bezala, ekonomia horiek zer mailatan (nazionala? lurralde maila?
komunitarioa?) kokatzen diren erantzuteari dagokionez, ez dago adostasunik. Ai
tzitik, ekimen ugari dago globalizazio neoliberalaren proiektuen desberdina den
eskala batean. Hain zuzen ere, ekimen horietan oinarritzen da, neurri handi ba
tean, aldaketa egongo delako itxaropena. Lehen aipatutako berrantolaketa inoiz
ez bezalako krisi ekologiko baten testuinguruan ematen ari da eta aurreko ha
markadetako itzulingururik gabeko joera unibertsalizatzaileari mugak jartzen di
zkio. Hala, nahiz eta ongi etorria ez izan, berrantolaketa horrek ekimen horiek
ugaritzea sustatzen dituzten baldintzak sortzen ditu, bizirik irauteko modu gisa
besterik ez bada ere.
Bestalde, tokiko ekonomia horien indar nagusia hau da: berehala, beste bizimo
du desberdinak sortzen dituztela. TBren hitzetan, “larrialdi sentimendu sendo”
honen aurrean, tokiko ekonomiek berehalako erantzuna ematen diete oinarrizko
beharrei. HSk azaltzen duen bezala, “orain eta hemen, bizimodu gozoagoak bila
tzen dituzte”.
Gainera, etorkizuneko alternatiba batean desiragarriak diren ezaugarrien arabe
ra egiten dute hori. Lehenik, ekonomia horiek beste behar batzuei erantzuten
diete. Nagusi den ekoizpen egiturak desberdintasun sozioekonomikoak islatzen
ditu. Horretan, bizi kalitaterako funtsezkoak diren ondasunak ez dira lehentasuna.
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Ekonomia horiek, alderantziz, euren protagonisten beharrei erantzuten diete eta
protagonista horiek sisteman menpeko egoerak dituztenak dira. Gainera, ekimen
horietan lana erdigunean dago. Teknologiari gero eta garrantzi handiagoa ematen
dion apustu desarrollistak ez bezala, alternatiba horiek giza lan asko erabiltzen
dute. Aldi berean, lana bera zer den ere hausnartzen dute, hori merkatutik ba
nanduz24.
Horri nolabait lotuta, alternatiba horiek materialen eta energiaren erabilera
neurritsuagoa egiten dute. Ekonomia horiek lurraldean errotzen dira. Horientzat
lurraldea honako hau da: “bizitzaren ugalketa egiten dugun lekua, nire hildakoak
eta nire familia dauden lekua, elikatzen garen lekua, jaiotzen garen eta hiltzen
garen lekua”, TTren hitzetan. Hortik, autonomia maila handiagoak lortzen lagun
tzen dute. Hau da, lurraldearen burujabetza lortzen laguntzen dute, MLIen atzean
dagoen ekonomia global hiperkonplexutik urrunduz, gutxi bada ere. Izan ere, eko
nomia horretan, herriek ez dute erabakitzeko ahalmenik. Azkenik, alternatiba ho
rietako asko (batez ere, partaide gehienak emakumeak diren horiek), zaintzaren
logika edo etika baten inguruan antolatzen dira. Lan ez ordainduen bereizgarri
den logika edo etika horrek alde batera uzten du normalean jardueraren eragile
izaten den onura asmoa. Ekonomia horien ardatza, bada, bizitza zaintzea da, on
gizate kolektiboa.
Hala bestelako modu horiek marjinetatik eraikitzen ari dira, hau da, desjabetzezko
eredu horretan menpeko bihurtu diren sektoreetatik. Horietako askotan emaku
meak dira protagonistak. Horien adibide ugari aurkitzen dugu elikadura burujabe
tzan, zaintzan eta ekonomia sozial eta solidarioan.
Zaintza lanak eztabaidagai nagusia dira EMFren baitan. Alde batetik, martxan dau
den eta sor daitezkeen zaintza kolektiboko esperientzien indar handia aintzat har
tzen dute. Adibidez, Brasileko hainbat emakumek martxan jarritako esperientzia
dugu. Ekimen horren bitartez, emakume horiek kalean dauden adingabeak kole
ktiboan zaintzen dituzte. Hala, urbanizatzearen eraginez gertuko zaintza zirkui
tuak hondatzeko joerari aurre egin nahi diote. Antzeko modu batean, Erdialdeko
Amerikako maquila lantegietako langileek enplegua eta haurren zaintza kontzilia
tzeko dituzten arazoen aurrean, batzuek ez dituzte zerbitzu publikoak eskatu nahi.
Izan ere, ez dira fidatzen kapital pribatuaren adiskide diren gobernuez eta, hor
taz, zalantzan dute gobernuek zerbitzu horiek martxan jartzeko borondatea duten
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24 NSren arabera, EMFk “lanik ez”-aren aldeko apustua egiten du. Izan ere, kapitalismoaren lan alienatuarekin hautsi behar dugu
eta lan hori ezin da inoiz borroka feministaren helburua izan. Aitzitik, lanaren ideia eta zentzua emakumeen praktiketatik abia
tuz zalantzan jarri behar dugu.

eta, batez ere, zerbitzu horiek iraungo duten. Horren aurrean, emakumeen arte
ko laguntza sare komunitarioak sortzeko apustua egiten dute. Modu batera edo
bestera, zaintza esperientzia kolektiboen alde jotzen da. Horiek autoantolatzeko
gaitasuna behar dute eta merkatuko logikarekin hausten dute.
Zaintza lanak balioetsiz, bizitza praktika ekonomikoen epizentroan jartzen dugu.
Hala ere, zaintzan arriskuak ere badaude, batez ere, aldarrikapen feministen ins
tituzionalizazioari dagokionez. Zentzu horretan, hauek dira arrisku nagusiak: NBE
ren diskurtsoak aldarrikapen horiek bereganatzea eta politika publikoa solaskide
bakarra izatea. Hala, horrek beldurra ematen du; izan ere bizitza onaren elkar
zaintzea oinarri hartzen duten praktika ekonomiko burujabeak lagundu beha
rrean, merkatuaren menpe ez dauden ekonomia moduak desagerrarazi ditzake,
kapitalistak ez diren ugalketa eta ekoizpen moduak hondatuz.
MNk proposatzen duenez, ekonomia modu horien ugalketa “landa baso” bat mar
txan jartzea bezala irudikatu behar dugu25. Bizitza galdu duten lurrak leheneratu
nahi dituzten proiektuetan lehenengo erraz eta azkar hazten diren landareak ere
iten dira. Horrela, etorkizunean landatuko dugun horretarako egokia den giroa
sortuko dugu. Beraz, oraindik ahulegiak diren ekimenak hazi ahal izateko baldin
tzak jarri behar ditugu. Hala, epe luzeko alternatiba emantzipatzaile sendoak sor
tzeko substratu gisa, zeintzuk dira orain susta ditzakegun ekonomia moduak, per
fektuak ez direnak baina egin daitezkeenak? Nola sortuko dugu alternatiba horien
modu hasiberriak zainduko dituen giroa?
Tokiko ekonomia horien aldeko apustuak hainbat erronkari egin behar dio aurre.
Marjinetatik eta menpeko sektoreetatik sortutako ekonomia horiek erdigunean
jarri behar ditugu. MLk azaltzen duen bezala, praktika horiek “marjinalitatearen
eta pobreziaren alderdikoak” direlako ustea garaitu behar dugu. Aitzitik, praktika
horiek alternatibaren muinean daude. Hori ulertzeko, eremu sozial eta ekono
mikoaren banaketa zalantzan jarri behar dugu. Azken batean, MLk adierazi bezala,
ekonomia alternatibo horrek ekonomia sozial eta solidarioa izan beharko du26.
Bestalde, praktika horiek egonkortzea eta haien artean koordinatzea funtsezko
beste zailtasun bat da. Batzuen ustez, estatuak funtsezko rola du. Horien ustez,
praktika horiek garapen plan nazional batean txertatu eta politika ekonomikoa
egiteko ahalmen instituzionala berreskuratzearekin lortu behar ditugu. Labur
25 Hor ekologismo sozialean erabiltzen den biomimesiko printzipio bat azaltzen da. Hori “maila desberdinetan (bereziki, ekosis
tema mailan), bizitzaren funtzionamenduaren printzipioak ulertzea honako helburu honekin: giza sistemak natura sistemekin
bat datorren modu batera berregitea” (Riechmann, 2003: 28).
26 Ikus León (2016). Era berean, Quirogak (2009) ekonomia sozial eta solidarioaren eta ekonomia feministak balioesten dituen
zaintza praktiken arteko loturak azaltzen ditu.
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bilduz, praktika horiek “ekoizpen birmoldaketa integral” bat osatzea nahi dute.
NFren ustez, birmoldaketa horren bitartez, aldi berean, beste modu batean eta
beste gauza batzuk produzitu beharko dituzte. Azkenik, hau da identifikatzen du
gun azken zalantza: nola eraman daitezke alternatiba horiek hiri eremura. Izan
ere, orokorrean ados daude ekonomia horiek landa eremuan sendotzea erraza
goa dela.
Hala, testuinguru globalak aukerak sortzen baditu ere, azaldu dugun bezala, arris
kuak ere sortzen ditu. Izan ere, elite nazionalekiko gatazka sakonduko dela au
rreikusten da. Gatazka horri aurre egiteko, funtsezkoa da ekimen horiek zentzu
politiko batean indar espresiboa izatea. Hau da, ekimen horiek eragiteko boron
datea eta ahalmena duten subjektu politikoak sortzen lagundu behar dute. Hala,
egin dezagun berriro ere hasierako galdera: Zer dakar horrek; gobernu progresisten politika instituzionalaren aldeko apustua ala gobernu horiekin haustea? Ezta
baidak jarraitzen du.

11.2. Eskualde integrazio alternatiboa
Hala, lurraldean errotutako ekonomia autonomoago horiek eskualde integrazio
alternatiboko prozesu baten bidez elkartzen badira, arrisku horietako batzuei
errazago egin dakieke aurre. Horien eskala eta antolakuntza handitzea da helbu
rua, produkzio kolektiboko moduak eta indar politikoa sortzea uztartuz.
FTAAren aurkako erresistentzian ere eskualde integrazio alternatiboa ere proposa
tu zen. Horretan, aldaketaren gobernuek paper konplexu eta ez lineala izan dute27.
Proposamen hori, berez, eta hori lortzeko eman ziren urratsak, orokorrean, posi
tiboak izan ziren EMFrentzat Salbuespena Erdialdeko Amerikako EMF da. Batzuek
bereziki baloratzen dute Hego Amerikako Nazioen Batasuna (Unasur), batez ere,
zentzu politiko batean. Beste batzuek, aldiz, Gure Amerikako Herrientzako Alian
tza Bolivartarra (ALBA) baloratzen dute gehien. Oraindik ere, badaude integrazio
horretarako baldintzarik ez dagoela uste dutenak; bai botere korporatibo transna
zionalak horiek boikotatu dituelako bai gobernu batzuek horiek bereganatu nahi
izan dituztelako. Hala ere, orokorrean adostasuna dago honen inguruan: hori lor
tzeko lan egin behar dugula eta integrazio hori ez dela merkatuetatik (merkatari
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27 Boliviak aldebiko inbertsio itun guztiak salatu zituen. Hala ere, duela gutxi, zenbait petrolio enpresari parke nazionaletan sar
tzeko baimena eman die. Ekuadorren, kanpoko zorraren auditoria egin zen eta NDF eta Munduko Bankua herrialdetik irten
ziren. Gero, ordea, itzuli dira eta Ekuadorrek akordioak sinatu ditu txinarekin, EBrekin, eta abarrekin. 2007An Hegoaldeko
Bankua sortu zen, eskualdeko alternatiba gisa, baina oraindik ez du hasi bere jarduera. Gobernu progresista horien “ziklo
amaierako” balantze baterako, ikus González (2016).

tzatik, finantzatik...) egin behar, bizitzatik baizik. Integrazio hori herriek egin behar
dute, osagarritasun ekonomikoa eta subjektu politikoak sortzea bilatuz.
Leónek integrazio alternatibo baterako gako feminista hauek aipatzen ditu (2015:
46-50):
•

“Merkatuak gobernatutako integraziorik ez”. Integrazioaren ideia hori globalizazio
neoliberalean hartu duen formatik bereizi behar dugu. Izan ere, globalizazioak
integrazioa eta merkatua parekatzen ditu.

•

“Merkataritza bitarteko bat da, ez helburua”. Beraz, truke osagarria eta solida
rioa sustatu behar dugu “giza beharrei erantzuna emateko, ongizatea sortzeko eta
ekoizpenari laguntzeko”.

•

“Klausulez eta gizarte eskubideez gain, ekonomiaren ikuspegi zabalagoa beha
rrezkoa da”. Integrazio hori merkataritzazkoak ez diren ekonomiak ezagutzera
eman beharko ditu eta horien oinarrian dagoen lana aintzat hartzeko balio be
harko du. Horretako, ulertu behar du horiek ez direla pobreziari eusteko modu
hutsak.

•

“Dirua eta beste baliabide batzuk. Aniztasuna ekonomikoa ere bada”. Integrazio
alternatibo bat lortzeko baliabide desberdinak erabili behar ditugu. Hala, dirua
ez da balio duen bakarra. Eta zaintzak eta ongizateak baliabide horiek mobiliza
tzearen lehentasuna izan behar dute.

•

Beste alde batetik, integrazioak berdintasuna sor dezan eta “gure ekonomien oi
narrian dagoen matrize koloniala”-rekin hausteko helburuz, Mujeres construyendo alternativas para otra integración28 panfletoak (Zenbait egile, 2006) oinarrizko
eduki hauek proposatzen ditu:

•

“Lana ekonomiaren oinarri gisa”. Hori ulertutakoan eztabaida honi ekin diezaio
gu: “zer eta nola produzitu, pertsonen eta kolektiboen ugalketa eta biziraupena
nola antolatu”. Neoliberalismoak ekoizpena kanporantz orientatu zuen barneko
desberdintasunean oinarrituz. Horren aurrean, “bizitzaren ugalketak eskualdeko
ekonomiaren eta gizartearen helburu zentrala izan behar du; beraz, horretan jarri
beharko ditugu baliabideak, instituzioak eta ardura partekatuak”.

•

“Elikadura Burujabetza: emakumeen erresistentzia eta alternatiba historikoa”.
Apustu estrategikotzat jotzen dugu, “emakumeon ezagutza babesten duelako eta
bizitza pribatizatzeko edozein mekanismo errefusatzen duelako [...] kontsumo

28 Panfletoa honako hauek egin zuten 2006ko abenduko Herrien Integrazioaren aldeko Gailur Sozilerako: Emakumeen Mundu
Martxa, REMTE, La Via Campesinako Emakumeak – CLOC, Diálogo Sur-Sur LGBT, ALAI Mujeres eta Área de Géneros Jubileo Sur
Américas. Fariak eta Morenok (2007) ideia horiek sakontzen dituzte.
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•

•

eredutik eta eredu energetikotik abiatuta, ekoizpen eta ugalketa eredua zalantzan
jartzen du, eta landa-hiri harremana [agerian uzten du]”.
“Burujabetza, autodeterminazioa eta gorputzaren gaineko autonomia”. Burujabe
tza hau emantzipazio proiektu baten osagarria da eta estatuak hori bermatu be
har du.
“Sektore publikoa handitzea eta sendotzea: estatutik eta gizartetik”. “Estatuaren
zentzu publikoa berreskuratzea” du helburu; izan ere, estatuak herriaren zerbi
tzura dagoen eskubideen bermatzailea izan behar du. Horrek eragin zuzena du
kanpoko inbertsioaren, energiaren, zorraren eta enpresaren esparruetan.
Eskualde integrazio alternatibo hori aliantzak maila desberdinetan sortzeko marko
baten barruan ulertzen da, tokiko mailatik abiatuta. Lurralde mailatik, aliantza na
zionalen aldeko apustua egiten dute. Hala, aldi berean, aliantza nazional horiek
nazioartean lotu behar dute, bai Hegoalde global-Hegoalde global bai Hegoalde
global-Iparralde global. Izan ere, maila askotariko aliantza horiek giltzarri izan zi
ren FTAAren kontrako erresistentziaren arrakastan. Hegoalde global-Iparralde
global aliantzei dagokienez, Latinoamerikako EMFrentzat oso garrantzitsua izan
zen toki aberatsetan zeuden pobrezia eta bazterkeria mailak ezagutzera ematzea.
Azkenik, Hegoalde global-Iparralde global aliantza horiek sortzeko emakume mi
granteek duten funtsezko rola azpimarratu nahi dugu.

12
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omentu zaila bizi dugu. Zenbaitek ohartarazten diguten bezala, proiektu hegemo
nikoaren berrantolaketaren aurrean, gertatzen ari dena argitzeko eta egin behar
duguna identifikatzeko dugun argitasun politikoak arrisku handia dakar. Hain zu
zen ere, arrisku hori MLIen olde berriaren aurrean ikuspegi pragmatista eta tek
nokratikoa erabiltzea da. Dena den, aurretik ikasitako lezioek ikuspegi hori saihes
tera eramaten gaituzte. Hori lortzeko gure burua argitu behar dugu politikoki. Be
harbada, honako hauei begirada feminista bat botatzea lagungarria izan daiteke:
gaur egungo diagnostikoari (indarkeriaren paper antolatzailea eta bere dimentsio
patriarkalak kontuan hartuz) eta alternatibei (merkatuz kanpoko logika batean
oinarrituz, lurraldean errotutako esperientzien eta bizitza ugaltzeko ekimenetan
emakumeek duten rolaren arteko loturarekin)
Kapitalismo unibertsalista-ren eta gerra ekonomikoko kapitalismoa-ren proie
ktuen artean, itxuraz, kontraesana dago. Baina horretaz harago, bien arteko sin
tesi bat egongo dela aurreikus dezakegu (Fernández y Hernández, 2017). Sintesi
horrek bi ezaugarri nagusi izango ditu. Alde batetik, aurreko proiektu globaliza
tzailearekin jarraitutasun hariak ezarriko ditu. Globalizazioak maila globalean bo
terea eta baliabideak pilatzen ditu botere korporatiboaren inguruan. Horretarako,
bizitza gero eta gehiago merkantilizatzen du eta zigorgabetasunaren arkitektura
juridiko bat sortzen du. Globalizazioa, bada, ez da geldituko. Beste alde batetik,
sintesi hori aurreko proiektua baino atzerakoiagoa izango da eta, hortaz, nolabai
teko haustura bat egongo da aurreko proiektu horrekin. Dagoeneko koloreetako
agenda-ren neoliberalismoak mozorroa kendu du. Hala, orain arte erabilitako
erretorika, hau da, “guztiok irabazten dutela” eta negozio pribatua eta eskubideak
(indibidualak) bateragarriak direla esaten zigun erretorika bukatu da. Krisi ekolo
gikoak eta zibilizazio krisiak agerian uzten dute hor ez garela denak sartzen. Baina
nortzuk geratuko dira sintesizko proiektu horren barruan? Datorren kapitalismoa
argi eta garbi heteropatriarkala eta arrazista izango da. Bestelako etorkizuna nahi
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dugunok galdera hau egin beharko diogu gure buruari: nola desegin hainbeste

pertsona baztertzen dituen sistema eta nola egin bazterkerian oinarritzen ez den
beste bat?
Feminismotik abiatuz, hau adierazten dugu: berrantolatzen ari den hori ez da
kapitalismoa, gauza eskandalagarri hori baizik. Hau da, berrantolaketa horren
dimentsio heteropatriarkalak eta kolonialak kontuan hartu behar ditugu (horien
artean testu honek lehenengoak landu ditu). Era berean, sistema hori kapitala
pilatzearen eta bizitzaren iraunkortasun prozesuen arteko gatazka estruktural
konponezinean oinarritzen da. Gatazka hori, bada, ez da abstraktua. Kapitala ez
da lurraz gaindiko izaki bat; aitzitik, aurpegia du, botere korporatiboaren aur
pegia, hain zuzen ere. Horren atzean elite global bat dago eta hori gizon zuri,
burges, heldu, heterosexual eta hiritarraren inguruan antolatzen da, hori baita
gauza eskandalagarri horren subjektu pribilegia. Hala, proiektu horien sintesia
hartuko duen forma zehatzak (MIIen olde berriaren eduki zehatzean gauzatuko
dena) botere korporatiboaren atzean zer aurpegi egongo diren erabakiko du.
Bestalde, bizitza ere ez da ezerezean flotatzen duen hodei aratz eta garbia. Ai
tzitik, bizitza jakinez ari gara. Pilaketak gizatiarra ez den bizitza espoliatzen du.
Era berean, gizakien bizitza ere esplotatzen du. Hala ere, esplotazio hori oso
desberdina da bizitza horiek botere korporatibotik, hau da, gizon zuri, burges,
heldu, heterosexual eta hiritarrarengandik gertu ala urrun badaude. Era berean,
proiektuen sintesi horrek hartzen duen formak espoliazio eta gogortasun ho
rrek hartuko dituzten formak ere erabakiko ditu, baita bizitzaren kontrako eraso
horiek hartuko duten forma ere.
Gauza eskandalagarri horren hedapen globalak bizitzaren (gizatiarra eta ez giza
tiarra) merkantilizazio proiektua sakontzea dakar. Horretan, bizitza gutxi batzuek
etekina ateratzen dute. Horretarako planeta arpilatzen dute eta bizitza txarrak gi
zartean era bidegabean banatzen dituzte. Beraz, bizitza merkantilizatzea eta des
berdintasunak sakontzea osagarriak dira. Ez da, hortaz, desberdintasun garbia (hau
da, batzuk barruan daudela eta gainontzekoak kanpoan); aitzitik, hiper-segmenta
zio sozioekonomikoko prozesu bat baizik. Hori dela eta, erresistentzia sortzeko ez
dugu segurutzat jo behar elkarrekin gaudela. Aldiz, subjektu politiko kolektiboa
sortu behar dugu, (oso era desberdinean kaltetzen gaituen) arazo komuna identi
fikatuz eta horrek proiektu hegemonikoaren hedapenarekin duen lotura argituz.
Hedapen hori hiru mekanismoren bidez ematen da. Lehenik, sedukzioaren bitar
tez. Horrek honako hauek eraldatzen ditu: (ondo) bizitzearen ideia, nahi dugun bi
zimodua, nola ulertzen dugun gure burua eta zer zentzu ematen diegun gure bizi
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tzari eta egiten ditugun gauzei. Sedukzioaren eraginez, subjektibitate konplizeak
ezartzen dira (esaterako, gure ikuskeran ongizatea, gero eta gehiago, merkatuari
lotua dago eta erabat indibidualista da). Ikuskera feminista batek egitura material
eta diskurtsiboak batera eraikitzeari erasotzen dio eta horiek osatzen duten eta gu
itotzen gaituen gorbata hobeto ulertzen laguntzen du (Comisión de feminismossol, 2013). Era berean, egiturazko hertsadura horien markoan, ihespuntuak eta
agentzia marjinak sumatzen laguntzen digu.
Beharbada, sedukzioa izan da proiektu hegemonikoak azken hamarkadetan jokatu
ohi duen jokaldia. Hau esaten ziguten: “ongizatea hau da eta hemen guztiok sar
tzen gara”. Baina beti egon da bigarren mekanismo bat: indarkeria. Batzuetan ins
trumentala baina gero eta espresiboagoa. Izan ere, mezu hau igorri nahi du: “he
men bizitza menperatzen da, hau da, bizirik dagoenaren multzo osoa”. Eta adie
razkortasun hori indarkeria patriarkalaren osagarri da. Hala, botere korporatiboa,
maskulinitatea bezala, besteak baztertuz lortzen den estatus bat da. Hortaz, botere
korporatiboa patriarkala da. Botere hori besteen bizitza kontrolatuz eta menpera
tzeko ahalmen hori publikoki adieraziz lortzen da. Beraz, gauza eskandalagarri ho
rren indarkeria desberdinen rola ulertzeko ikuskera feminista beharrezkoa da.
Sedukzioak gure bizitza gozoki merkantilizatzen du eta indarkeriak, aldiz, oldarka
egiten du; baina talde bizi horren boterea erauzten laguntzen duten mekanismo
instituzionalak ezinbestekoak dira. Gauza eskandalagarri hori inposatzeko hiruga
rren bidea inposizio hori ahalbidetuko duen egitura sozioekonomiko, politiko eta
juridikoa sortzea da. Ekonomiaren finantzarizazioa eta bizitzaren merkantilizazioa,
besteak beste, aurreko MLIen oldeak bultzatu zituen. Egitura horiek fikziozkoa
eta toxikoa den aberastasuna pilatzea ahalbidetzen duten mekanismoak ezartzen
dituzte. Baina aberastasun hori, toxikoa eta fikziozkoa bada ere, benetako bote
rea dakar. Zigorgabetasunaren arkitektura juridikoak (edo lex mercatoriak) pilake
ta hori laguntzen eta legitimatzen duten mekanismo legalak sortzen ditu. MIIen
olde berriak lex mercatoria hori sendotu eta pilaketa mugatzeko ahalmen politikoa
txikiagotu nahi du. Hau da, “gobernantza korporatibo” berria sortzen du. Horri es
ker, botere korporatiboa da sistemaren funtzionamendua arautzen duten meka
nismoa instituzionalak zehazteko ahalmen handiena duen subjektua (Fernández,
2017).
Hitz batez, MIIak kapital-bizitza gatazkan sakontzeko eta sistema biozida hau mun
du osoan finkatzeko funtsezko tresna dira. Horregatik, lehentasuna izan behar dute
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gure borroka politiko feministan. Izan ere, feminismoak bizitzatik begiratzearen eta

eustearen aldeko apustua egiten du. Hain zuzen ere, berehalako bizitza konkretu
tik. Garay-ren hitzetan:
“Funtsezkoa da politika biozida horien ondorioak ikuspegi feminis
ta batetik aztertzea, eredu osoa zimenduetatik zalantzan jarriz. Itun
horien kritika sendo eta erradikala egiteko beharrezkoak diren tres
na teorikoak ditugu. Hala, kritika horrek osagai makroekonomikoak
eta bizitzaren ugalketaren oinarrizko elementuak barneratzen lagun
du behar digu. [...] Gainera, feminismoak eraldaketarako proposa
menak ditu. Badakigu alternatiba ugari eta anitz dagoela eta horiek
bizitza erdigunean jarri behar dute, “lan” kontzeptua eta errealita
tea birdimentsionatu behar dute, zaintza lanak dagokien lekuan jarri
behar dituzte eta bizitzaren iraunkortasuna antolakuntza sozial eta
ekonomikoaren motor bilakatu behar dute.” (2017: 60)
Ez dugu TPP, CETA, TTIP edo TISAren azterketa teknizistarik nahi; izan ere, horiek
hitz ulertezinez beteta egoten dira. Ikasi dugu horiek ez direla erabilgarriak, kalte
rako ere izan daitezkela. Ez dugu BPGk esportazio tasan edo enplegu bolumenean
dituen inpaktuak aztertzen dituen ikerketarik nahi. Aitzitik, horiek berehalako bizi
tza konkretutik ulertu eta borrokatu nahi ditugu. Izan ere, gure ustez, bizitzan ezin
dira banandu gizatiarra dena eta gizatiarra ez dena. Baina gaur egun, zitalki hierar
kikoa den sistema horretan duten posizioaren arabera, bizitzek oso balio desber
dina dute bizidunen multzo horretan. Beraz, bizitzatik begiratu nahi dugu sistema
biozida hori ulertzeko eta bere berrantolaketak ulertzeko. Eta horrela, ihespuntuak
eta arrailak aurkitu ahal izango ditugu eta horiek elkartuko ditugu zulo bal egiteko.
Elkarbizitza onaren iraunkortasuna erdigunean jartzen duten beste mundu batzuk
nahi ditugu. Elkarbizitza on horrek guztiontzat izan behar du posible; izan ere, ba
tzuena bada besteen lepotik, ez dugu hori nahi. Aldi berean, elkarbizitza on horrek
aniztasuna onartu behar du; gure bizitza errepikaezinen berezitasuna, alegia. Bes
te mundu horietan legea ez da mercatoria izango eta egitura sozioekonomikoek,
politikoek eta juridikoek bizitza ona guztion ardura izateko baldintzak jarri beharko
dituzte. Hala, hau guztia ur gainean mantentzea ez da emakumeen (batzuen) pa
tua izango, beren bizitzaren kontura.
MIIei hemendik begiratzen diegu: feminismotik, garen bizitzatik eta izan nahi du
gun bizitzatik.
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laburtzapenen hiztegia
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AdA: Acuerdo de Asociación
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tza Bolivartarra.
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DEP: Doikuntza Estrukturaleko Programak

•
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