
12 2017/10/08 | ARGIA

TXILE | KAPITALISMOA | LA VIA CAMPESINAJENDEAK

Nolatan hasi zinen aktibismoan? 
Ufa, aspaldi izan zen hori. Gaztetan. 
Neure kidea, neure senarra, Nekaza-
rien Konfederazioko gazteen arloko ar-
duraduna zen Ranquil-en, eta uste dut 
horrek izan zuela zerikusirik. Nekazal 
erreforma betean geunden Txilen, hain 
justu ere oraintxe bete dira 50 urte le-
gea onartu zenetik, pasa den udan. Herri 
proiektu bat eraikitzen ari ginen, Allen-
dek presidente-kargua hartuz geroztik. 
Pasioz beterik geunden, eta uste dut ho-
rregatik ekin geniola erronka historiko 
horri, herriaren gobernua eraikitzeari, 
nahiz eta ez zuen iraun mila egun baizik. 
Hortik gatoz gu, garai heroiko horieta-
tik: gazte pribilegiatuak izan ginen, bes-
telako etorkizun bat amestu genuen, eta 
diktadura militarrak bat-batean eten 
zuen hori dena. 

Nola? 
Allendek kargua hartu eta berehala ja-
rri zen sedizioa martxan. Gaur egun 
Venezuelak bizi duen berbera bizi izan 
genuen guk: eskuin izugarri oldarkor 

bat, terrore-kanpaina erraldoi bat, eli-
kagaien hornikuntza moztea… Hortxe 
konturatzen zara zer-nolako pisua eta 
balioa duten elikagaiek munduan, nola 
erabil daitezkeen presioa egiteko eta za-
paltzeko, tresna ikaragarri eraginkorra 
da. Eragin handia du: Txile erori zen, eta 
gero sozialismoa, eta gero Nikaragua, 
denak metodo berberarekin. Eta orain 
Venezuela dago mehatxupean. 

Diktaduraren aurka borrokatu zinen.
Oso oroitzapen gogorrak dira, izuga-
rriak, oso diktadura odoltsua izan bai-
tzen, ez zegoen familiarik ez zeukanik 
kide edo senide bat kartzelan, desager-
turik edo erbestean. Gero badaude bizi-
rik iraun arren hilda moduan daudenak, 
neure neba, adibidez, lur jota dago, tor-
tura lazgarriak egin baitzizkioten. Dik-
taduraren ondorioak azalean bizi ditugu 
oraindik. 

Baina, sasoian, ez zenuten etsi. 
Ez, aliantza garrantzitsuak eraikitzeko 
kapaz izan ginen, duintasunez eutsi ge-

nion, eta behin eta berriro aldarrikatu 
genuen nekazal erreforma artean egite-
ko zegoela gure herrian. Diktaduraren 
gau iluna amaitzeko borrokatu ginen, 
behin ere atseden hartu gabe, eta azke-
nean iritsi zen demokrazia, ez ordea ne-
kazal erreforma. Gure ametsak zapuztu 
ziren, zeren, diktadurak prest utzi zuen 

La Vía Campesina mugimenduak mende laurdena darama martxan eta 
uztailean Euskal Herrian egin zuen bere ibilbideko zazpigarren kongresua. 
Derion bildu ziren munduko hamaika txokotako nekazarien ordezkariak, 
tartean, Francisca “Pancha” Rodriguez txiletarra, emakume eta nekazarien 
babeslea. Herrion kontzientzien gainean zama handia dagoela uste du, eta 
ez du erronka handia gutxietsi nahi, baina Pinocheten diktaduraren aurka 
borrokatu zenak oraindik ez du itxaropenik galdu. 

Francisca Rodriguez
Lo Espejo, Txile, 1946

Gaztetatik hasi zen Francisca 
Rodriguez borrokan. Lehenik, 
eraikuntza-lanean, herritarren esku 
zegoen Txile baten alde, eta ametsa 
lapurtu zietenean, amesgaiztoaren 
aurka erresistentzian. Nekazarien 
elkartetan jardun da beti, eta orain 
dela hamasei urtetatik, ANAMURI 
elkarteko kide aktiboa da: Txileko 
landako emakumeen eta emakume 
indigenen alde borrokatzen dira. 

Francisca Rodriguez, nekazaria
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konstituzio bat, garapen kapitalista oso 
fuerte bati laguntzeko. Eta horixe gerta-
tu da… Atzo, herri ausartzat gintuzten, 
herri antolatutzat, diktadura gogor bati 
aurre egin ziona; gaur, berriz, Latinoa-
merikako herrialde arrakastatsua gara, 
txikiena, munduaren amaiera, eta hala 
ere garrantzitsuena. Txilek ditu, gaur 
egun, indize ekonomikorik onenak eta 
indize sozialik txarrenak. 

Nolako egoera ikusten duzu Latinoame-
rikan?
Gaur egun, kontra-erreformak dauzka-
gu, nekazal prozesu historiko guztiak 
lehengoratzen ari dira, Mexikotik hasi 
eta Txileraino, hain justu ere, kapita-
lak baliabide naturalak nahi dituelako, 
eta baliabide naturalak gure lurretan 
daudelako, gure komunitateetan. Gure 
lurrak hartzen ari dira, lurra jada ez da 
geurea, herrialdea ez da geurea. Meatza-
ritza, baliabideen erauzketa… puskaka 
ari dira herrialdeak eramaten, herrial-
deak saltzen ari dira. Sistema ekono-
miko benetan maltzur baten aurrean 
gaude, eta aukera diruditenak mehatxu 
bihurtzen dira sarri.

Zeren premia ikusten duzu? 
Guretzat nekazal erreformaz hitz egitea 
da herriek elikadura osasuntsua eduki-
tzeko eskubideaz hitz egitea, lurra lan-
tzeko eskubideaz hitz egitea, gure balia-
bide naturalen defentsaz hitz egitea. Eta 
eztabaidatzea geure bizitzeko moduaz, 
landa-eremuan osasun- eta hezkun-
tza-eskubidea edukitzeaz, geuri nekaza-
rioi mesede egiten diguten errepideak 
edukitzeaz… Gaur egun, herrialdetik 
salgaiak ateratzeko eraikitzen dituzte 
errepide handiak eta gu, nekazariok, 
errepide horien artean hesituta gaude. 
 Herrialde bakoitzak bere begirada 
landu behar du, garapen nazionaleko 
begirada, kapital finantzario espekula-
tiboaren aurkakoa. Kapital horrek gure 
gobernuak zapaltzen ditu, gaur egun 
kapitalak eragin handiagoa dauka go-
bernuen gainean herriok baino. Galduta 
gabiltza herriok, akituta. Hala ere, ez 
gaude garaituta, inondik ere. Beti esa-
ten dudan moduan, ez dago ehun urte 
irauten duen gaitzik ez eta hori jasango 
duen herririk ere.

Horregatik ari zarete oraindik ere borro-
kan. 
Txiki-txiki eginda gaude, horregatik 

dihardugu CLOC (Latinoamerikako Lan-
dako Antolakundeen Koordinakundea) 
eta La Vía Campesina eraikitzen. Egu-
nez egun, nekazal sektorea txikiagotzen 
ari da herrialde guztietan, baina hara 
non gero eta antolakunde gehiago dau-
den. Ez da antolatzeko gaitasun handia-
goa dagoelako orain, baizik eta mugi-
mendua zatitzen ari delako. Gu, ordea, 
CLOC-La Vía Campesinan hainbat an-
tolakunde gara, baina bandera beraren 
pean goaz denok ibilian. 

Zergatik da hain inportantea elkarrekin 
borrokatzea? 
Gaur egun bizi ditugun une politiko 
hauetan, aliantzak dira gakoa. Guk argi 
daukagu, sektore gisa, bakarrik arituta 
ez dugula borrokarik irabaziko, horre-
gatik eraiki behar dira adostasun han-
diagoak, eta uste dut hori egin dugula 
nazioartean, baina uste dut lurraldeetan 
bertan indartu behar ditugula sareak. 
Helburu edo interes berberak dauzka-
tenak artikulatu behar dira, besterik ez 
bada helburu hori lortzeko. 

 Esaten dute kapitalismoa dagoela kri-
sian… zer krisi, ordea? Krisian gu gaude, 
kapitalismoa ez da krisian egon orain 
dela ez dakit zenbat hamarraldi. Kapita-
lak asmatzen ditu krisiak, bata bestea-
ren atzetik, eta nor ateratzen da garaile? 
Gu ez, gu hor geratzen gara, lehen baino 
biluziago. Beraz, konfiantza berresku-
ratu behar dugu, eta itxaropena elikatu. 
Borroka globalizatu behar dugula, hori-
xe da gure kontsigna, baina horretarako 
itxaropena ere globalizatu behar dugu. 

Zer da CLOC eta nola abiatu zen? 
La Vía Campesinarekin batera ekin ge-
nion bideari. Mugimendu horren sus-
traiak estu daude loturik Latinoame-
rikarekin, izan ere, lan handia egin 
genuen “deskubrimenduaren” 500. ur-
teurrenean erresistentzia indigena, ne-
kazari, beltz eta herritarra antolatzeko. 
Hala batu ginen. Geuk aldarrikatu ge-
nuen latinook ez geneukala zer ospatu, 
baina gure burua geneukala deskubri-
tzeko. Bost urtez aritu ginen kanpaina 
hori artikulatzen, eta konturatu ginen, 
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hura antolatzeko gai izan baginen, bes-
te zerbait artikulatu genezakeela La-
tinoamerikako mugetatik kanpo ere, 
garai hartan indarra egiten ari ziren 
beste mugimenduekin batera, hala nola 
EHNErekin. Hala iritsi ginen mundua-
ren nekazal artikulazio horretara. So-
rrera zirraragarria izan zen, helburu eta 
ametsak geneuzkan, baina garai hartan 
ez genekien La Vía Campesinak halako 
eragina izango zuenik munduan. 

Ez bakarrik nekazari zaren aldetik, ema-
kume zaren aldetik ere borrokatzen zara. 
La Vía Campesina sortu bezain pronto 
hitz egin genuen argi emakumeok. La 
Vía Campesina sortzen ari ginela, horixe 
izan zen eztabaida sutsuetako bat: ea 
zer balio emango zitzaion emakumeon 
lanari eta zer toki hartuko genuen pro-
zesuaren barruan. Garrantzitsua izan 
zen hura, eta ez pentsa eztabaida sa-
murra izan zenik. Gogoan dut emaku-
me batek indar handiz hitz egin zuela 
sorrerako eztabaida haietan, eta iruditu 
zitzaidan ez geundela bakarrik, eta el-

karrekin lortu genezakeela hori, La Vía 
Campesinak sorreratik bertatik emaku-
meen parte-hartzeari garrantzia eman 
ziezaiola. Lortu genuen, bai, eta uste dut 
mugarri bat ezarri genuela. 1992an sor-
tu zen La Vía Campesina, 1993an be-
rriz CLOC, eta hura sortzeko orduan ere, 
asko hitz egin genuen beste emakumeen 
prozesu hartaz. 

ANAMURI sortu zenuten (Landako Ema-
kumeen eta Emakume Indigenen Txileko 
Elkarte Nazionala). 
Beste antolakunde baten ordezkari gisa 
nengoen CLOC-en, Ranquil-eko Konfede-
razioaren ordezkari moduan. Garai har-
tan barra-barra ari ziren sortzen ema-
kumeen antolakundeak. Ez genuen nahi 
emakumeen antolakundetzat har gin-
tzaten, geuk mugimenduaren parte izan 
nahi genuen, eta gainerako erakundeen 
mailan aritu. Eta baldintza horietan sor-
tu genuen ANAMURI, emakumeen espa-
zio bat. Hasieratik esan genuen ez ginela 
ghetto bat, gu geu eta geure kide ema-
kumeak indartu nahi dituen espazio bat 

baizik. Helburua, gainera, beste kideekin 
batera borrokatzea zen, mugimenduari 
ekarpenak egitea. Errebelde jaio ginen, 
mugimendu historikoko jarrera matxis-
ta guztiak iraultzeko asmoz, erakunde 
horietan oso logika patriarkalak egon 
baitira eta emakumeok bigarren mailan 
egon baikara. Guk nahi genuen parez 
pare eseri mahaian beste antolakundee-
kin, eta urte baten buruan lortu genuen 
eskubide osoko antolakunde izatea, aho-
tsa eta bozka zeuzkana. 

Landako emakumeak eta emakume indi-
genak biltzen zarete antolakundean. 
Horrek ere badu bere zera. Hasie-
ra batean, ANAMUR ginen, eta landa-
ko emakumeak ginelako elkartu ginen: 
nekazariak, artisauak, indigenak… Lan-
da-munduaren aniztasuna biltzen ge-
nuen. Baina, gero, emakume indigenek 
salatu zuten gizarteak betidanik bazter-
tu eta ezabatu dituela, eta ez zirela berri-
ro ikusezin izango. Hala, landako ema-
kumeen eta emakume indigenen elkarte 
nazional bilakatu ginen, ANAMURI. 
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 Bestalde, eztabaida sakonak izan ditugu 
emakume indigenekin, Latinoamerikako 
emakumeok gure buruari ezarri diogun 
zeregina delako gure burua feministatzat 
hartzea eta gure feminismoa eraikitzea, 
eta gure elkarteko emakume indigena ba-
tzuk ez zeudelako ados horrekin. 

Mesfidantza zaio feminismoari? 
Landa-munduan gauza izugarri gisa aur-
keztu baitute feminismoa beti, beraz dea-
brua kendu behar izan diogu. Guk argi 
utzi dugu gure feminismoa nekazariena 
eta herritarra izango dela. Hiriko feminis-
tekin lan egingo badugu, haiek ondo jakin 
behar dute gu langile-klasekoak garela.
 Gure feminismoa eraikitzen ari gara 
oraindik, edukiz betetzen ari gara. Adi-
bidez, Paraguaiko kideek esan zuten fe-
minismo herritarra eta iraultzailea izan-
go dela gurea. Eraikitze-bide honetan 
harresiak eraitsi behar izan ditugu gure 
buruan eta gure antolakundeetan, eta 
erakutsi behar izan dugu gure jarduna 
feminista dela, emakumeen eskubideak 
ez ezik emakumeen interesak ere defen-
datzen ditugulako.
 Latinoamerikako prozesu bat da hau-
xe. Europako kideekin konpartitu de-
zakegu akaso, baina La Vía Campesina 
mugimendu anitza da, hor daude muga 
kulturalak, patriarkatua modu ezberdi-
netan agertzen da, eta nork bere eraba-
kiak hartu eta bidea egin behar du. 

Hitz egin dezagun elikadura subiranotasu-
naz. Printzipio bat ei da, ez kontzeptu bat. 
Kontzeptuz beterik gaude, sarritan hu-
tsak, ezin ditugunak interpretatu ere. 
Printzipioak, ordea, defendatu egiten 
dira, eta printzipioei eutsi egiten zaie. 
Kubako kideek beste zerbait gehitu zio-
ten definizio horri: printzipioak defenda-

tu egiten dira, eutsi egiten zaie eta ez dira 
negoziatzen. Guretzat elikadura-subira-
notasunak dimentsio hori hartu du. Ezin 
diogu mundu osoari eskatu halakorik, 
baina lurra zaintzen duten eta bertan bizi 
diren gure komunitateen oinarria da. 

 Elikadura-subiranotasuna eskubidez 
osaturik dago. Ez dago elikadura-su-
biranotasunik non eta ez dagoen lurra 
edukitzeko eskubiderik, hori bai, lurra 
lantzeko, ez lurra monokultiboz bete-
tzeko edo higiezinak eraikitzeko. n
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Gure izaera, mamia

Off the record: Trenaren bideak

Elkarrizketa amaitu ostean, jaioterriaz galdetu diot Rodriguezi, eta hauxe kontatu dit 
Lo Espejori buruz: “Garai batean, tren-geltoki garrantzitsu bat zegoen han. Hegoaldetik 
Santiago hiriburura zihoan trenak hantxe egiten zuen azken geldialdia, eta ispilu txiki 
bat ateratzen zuten bidaiari denek, apaintzeko. Horregatik jarri zioten izena”. Orain, 
berriz, Lampan bizi da Rodriguez, Santiagotik iparraldera dagoen landa-eremuan, eta 
nekazariek erabiltzen zituzten trenbide-sareak kendu izana deitoratu du. 


