
Gazako lerroan, Nakba egunaren 
atarian 50 palestinarretik gora 
erail zituen Israelgo armadak. 

Horrelakoekin esponentzialki are kru-
delagoa bihurtu da palestinar herriak 
bizi duen nazio jazarpena. Kolonoen eta 
gobernuaren indarkeria erregularraz 
gain, latza da ere klase zapalkuntza.
 Zisjordaniako unibertsitateko Nith-
ya Nagarajan irakasleak, hain zuzen 
ere,  Palestinak pairatzen duen za-
palkuntza bikoitza azaleratu du: auzi 
nazionala konpondu arte itxaron gabe, 
auzi sozialari aurre egin nahi dioten 
sindikalgintzaz eta herri mugimenduez 
hitz egin du. Bere ustetan, lan arloko 
zapalkuntzari ez zaio arretarik jartzen 
nazioarteko espazioetan, noiz eta Oslo-
ko akordioez geroztik herri mobilizazio 
handienak langileenak izan direnean.
 Zerrendaratzen dituen mugimendu 
sindikalek lan borrokaren molde be-
rriak irudikatzen dituzte, eta mugimen-
du minoritarioak diren arren, masekin 
lan egiteko praxitik hurbil mantentzen 
dira. Hauetako bat dugu Osasun Publi-
ko komunitarioko Langileen Sindika-
tua: osasunaren esparrutik abiatuta, 
behar sozial zabalagoari fronte egiteko 
antolatu ziren emakumeak. Zisjorda-
niako herrixketan herritarrek oztopo 
handiak zituzten osasun zentroetan 
arreta jasotzeko eta 1980ko hamar-
kadan eskola “nazional” bat antolatu 
zuten osasun komunitarioaren ingu-
ruan emakume erizain eta medikuak 
trebatzeko. Baina Osloko itunaren 
ondorioz, osasun-sektorea  zeharo bu-
rokratizatu zen eta emakume horiek 
erabat zokoratuta geratu ziren, urtee-
tako esperientzia baliogabe geratu zen 
halaber. Hala, 2007an batu egin ziren 
beraien trebakuntza onar zedin eta sek-
tore horretan enplegu bat izateko zuten 
eskubidea exijitzeko.
 The Handmaid’s Tale telesailak eza-
gun egin du Margaret Atwood kana-

darrak sortutako distopia. Fikziozko 
mundu horretan, AEBetan ezarritako 
erregimen politiko totalitarioa deskri-
batzen da: muturrera daramatza gure 
munduan errealak diren erregimen eta 
sistema ekonomikoak. Errealitatetik 
nahi baino hurbilago dagoen neurrian, 
krudelkeria erabat ukigarria da. June 
Osbourne, protagonista nagusia, terro-

rezko jendarte horretatik atera ezinik 
ikusten dugu atalez atal: ez dago ihes-
biderik. Baina telesailak pizten dituen 
sentimenduen artean, bada bat itxaro-
pena pizten duena: June ez dago baka-
rrik. Ikarazko mundu horretan badago 
norbait Juneren bidelagun izango dena. 
Goiz da jakiteko bere moduko beste 
neskameren batekin aliatuko den edo 
hierarkian gorago dagoen beste emaku-
me zapaltzaile –eta zapaldurekin– bat 
egingo ote duen.
 Maiatzaren 26an manifestazio jende-
tsuek kaleak hartu zituzten gure hiribu-
ruetan: martxan daude pentsiodunak. 
Martxoaren 8an eta Sanferminetako 
auzi sonatuaren ondorengo protestal-
diekin, mugimendu feministak gainez-
ka egin du kaleetan. Erresidentzietako 
emakumeen greba aldi luzea ere burura 
datorkit ezinbestean: esparru konkretu 
batetik abiatuta, gure bizitzako esparru 
are zabalagoak betetzen dituzten alda-
rriak defendatu dituzte. Gizarte zibile-
tik ernatutako indar hauek ezberdinak 
diren arren, helburu asko partekatzen 
dute. Horietako bat: bizitza duinago 
baten defentsa, geure buruen jabetzak 
berreskuratzearen alde.
 Pentsiodunen manifestazioan, mar-
txoaren 8ko jende oldeetan, jendeak 
begietara begiratzen zion elkarri, hauxe 
esanez bezala: “Hemen gaude bat egin-
da, ez gaituzte geldiaraziko”. Ondoeza 
kudeatzeko bidelagunak topatu behar 
dira: begiradei eutsi, eskutik heldu eta 
abiatu. Ondoeza baino ongizatea izan 
dadin eskuartean daukaguna. Ondo bai-
no hobeto jaso dute Donostian esaldi 
bakarrean: “Bizitza da handiena”.
 Nithya Nagarajanek garbi dauka lan 
mundurako pedagogia sortzeko, akti-
bista eta mugimendu desberdinen ar-
teko espazio partekatuak sortu beharra 
dagoela. Bazterretatik abiatu ohi dira 
bidelagunak baina  erdigunean egiten 
dira indartsu. n
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