
44 � 2014KO MARTXOAREN 23A

TERMOMETROA

Zuen ekintza positibo interpretatu da
gizartean eta komunikabideetan.
Zein izan dira arrakastaren gakoak?
Maria Ajuria: Mugimendu femi-
nistak lan handia egin du abortua-
ren aldeko argudio guztiak erakus-
teko, sozializatzeko. Arrazoi guztiak
kalean daude eta argumentatu dira.
Beraz, ekintza oso erraza izan da
ulertzeko. Mezu oso argia zuen, oso
ikusgarria eta baketsua. Indarkeria-
tzat ulertu zitekeen edozein keinu
egin bagenu, gure kontra erabiliko
zen. 

Jone Arrazola: Hasieratik oso argi
genuen inongo indarkeriarik ez era-
biltzea. Ateratzera etorri zirenean
ez genuen inongo erresistentziarik
jarri. Gure funtzioa bakarra zen:
presidentearen aurrean oihu egitea.
M. Ajuria: Hedabideetan gutaz
esan da “jo, zer ausartak!”. Mutilak
izan bagina ez zen halakorik esango.
Askok azpimarratu dute “ziur bel-
durra pasa dutela”. Urduri egon
ginen baina beldurrik ez genuen
pasa. Emakumeak indar erakustaldi
bat egiten ikusten direnean ausardia

eta beldurra, horiek azpimarratzen
dira.
J. Arrazola: Ausardia aitortzen
zaigu baina puntuala, ez zaigulako
rol hori atxikitzen.

Abortuaren inguruan antolatzeko
gaitasun handia erakutsi du mugi-
mendu feministak.
M. Ajuria: Lege horrek espero ez
genuen puntura garamatza, oso
atzera. Bai, abortuaren borrokak
mugimendu feminista eta gizartea-
ren zati handi bat asko batu du,
baina horren atzean beste gauza
askoren kontra ari den borroka
feminista dago. Adibidez, Rajoyren
gobernuak eta baita Eusko Jaurlari-
tzak ere onartu dituen murrizketak,
menpekotasun legea kentzea,
LOMCE... lege askoren helburua
da emakumea etxeko rolean, ama-
emazte rolean iraunaraztea eta siste-
ma patriarkala indartzea. Abortua-
rena da izebergaren punta baina
azpian beste neurri eta lege asko
daude.
J. Arrazola: Eta ideologia oso bat,
eta estatu politika bat, zuzenki eliza
katolikoaz blaitua dagoena. Herrita-
rrek ez dute Abortuaren Legea
babesten, gobernuak duen babes
bakarra Elizarena da. Emakumeak
bere gorputzarekiko erabakitzeko
eskubiderik ez izateak esan nahi du
ez gaituztela pertsona osotzat onar-
tzen. Emakumea da pertsona bat
aholkularitza profesionala behar

Martxoaren 8an Euskadiko PPk Kongresua egin zuen Donostiako Kursaalen. Lau feministak
Kongresura sartu eta eskuak zein aurpegiak gorriz margotuta, Espainiako presidentearen

hitzaldia etetea lortu zuten, "Aborto ilegal, violencia estatal" eta "Gure gorputza, gure
erabakia" oihuekin. Irudi horiek Hego Euskal Herriko eta Espainiako komunikabide

nagusietan zabaldu ziren. "Rajoy Euskal Herritik pasa da baina ez da hain garbi joan", harro
kontatu digute Jone Arrazola Maiztegi, Olaia Auzmendi Sarasa eta Maria Ajuria Hernandez

ekintzaileek (argazkian ezkerretik eskuinera).

Rajoy gorritu dutenak mintzo
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duena. Baina nire gorputza nik
ezagutzen dut ondoen. Nik
dakit ondoen zer nahi dudan
eta zer ez, eta zer den komeni-
garria nire bizi proiekturako.
Nor hobe eta nor jakintsuago ni
baino?
Olaia Auzmendi: Mugimendu
feminista saretuta zegoen
lehendik ere, baina abortuare-
kin bai lortu dela sare hori bil-
tzea. Badira Abortuaren Esku-
bideen Aldeko Euskal Herriko
plataforma, Bizkaiko, Gipuzko-
ako, Arabako eta Nafarroako
plataformak, eta herrietan ere
plataforma desberdinak daude.
Abortuaren Legearekin sarea
gehiago elkartu da.
J. Arrazola: Feminista heldue-
nengan, ibilbide bat egina dute-
nengan, pena sentsazioa suma-
tu dut. Garai bateko aldarri
berarekin 2014an kalean egon
beharra, ez zuen inork espero.
Hein batean indartzeko balio
du baina beti zulo berean sartu-
ta, betiko eztabaidetan eta
borrokan iraunarazi nahi gai-
tuzte. Feminismoak mila gauza
ditu oraindik deskubritzeko eta
lantzeko.

Aldarria zaharra da, baina 2014an
tresna berriak badira; sare sozialak
ederki baliatzen ari da feminismoa,
artikulatzeko eta ideiak zabaltzeko.
M. Ajuria: Sare sozialik gabe ekin-
tza honen oihartzuna guztiz beste-
lakoa litzateke. Oso kontziente
ginen horretaz, eta ekintza presta-
tzerakoan oinarrietako bat hori izan
da, zelan kudeatu hedapena. Sare
sozialez baliatu gara. Ekintza egin

genuen lauok juxtu ez gara batere
trebeak sare sozialetan. Nahiko
bagenu ere gure mugikorrek ez dute
bideorik grabatzen, Whatsapp-ik ez
daukagu... Garrantzitsua da ikustea
norberak zer ekarpen egin ahal
dituen. Guk gurea egin dugu eta
beste batzuek arduratu dira sare
sozialetako lana egiteaz, gurea
bezain garrantzitsua dena. Hori ere
izan da ekintzaren arrakasta. Guk
ipini dugu aurpegia eta gorputza

baina beste jende asko aritu da
atzean lanean.

Zuen ekintzarekin poztu denari
zer esango zeniokete?
O. Auzmendi: Beste ekintza
batzuek egiteko, mugimendua
behar dela une honetan. Lege
honi ezin zaio utzi aurrera joa-
ten. Kaña eman behar zaio, eta
PP egiten ari den beste lege eta
erokeria hauen aurrean zerbait
egin beharra dago.
J. Arrazola: Animatzeko horre-
lako ekintza praktikoak, bisua-
lak eta politak egitera. Gero
atzera begiratu eta gogoratzen
direnak dira, “zelako ondo”
sentitzen duzu. Bilerak ere
garrantzitsuak dira baina horre-
lako ekintzak ere bai.
M. Ajuria: Ekintza zuzena ere
borroka molde oso baliagarria
da kasu batzuetan. Ederra da
emakumeok hor protagonista
bihurtzen garenean.
O. Auzmendi: Lehen planoan
jartzen gara.
J. Arrazola: Alde guztietatik
zoriondu dute feministon mugi-
mendua ekintza honengatik.
Eta tamalez borroka feministari

gutxitan aitortzen zaio hori, gauzak
ongi egiten direla.
M. Ajuria: Espero dut ez dela azke-
na izango. Nik jada beste ekintza
bat daukat buruan!
J. Arrazola: Apirilaren 5ean mani-
festazio nazionala egingo da
Iruñean. Beste mila deialditara joa-
ten garen bezala, hau ere denon
kontua da, gure gorputzetan eragi-
ten du eta herri gisa erantzun behar
dugu. n

Olaia Auzmendi Sarasa, Maria Ajuria
Hernandez, Jone Arrazola Maiztegi, eta
Rebeka Maestro Watson, ekintzaren une
gorenean. Ajuria: “Bagenekien pinturak
indarra emango ziola irudiari, gainera
lemarekin bat zetorren, emakumearen
kontrako indarkeria, odola irudikatzen zuen”.
Arrazola: “Sinbolo feminista garrantzitsua
zen, Espainiako presidentearen aurrean
horrelako ekintzarik egitea ez zen posible
izango oinarri feministarik eta
mugimenduaren babesik gabe”.
Ekintzaren pauso guztien
xehetasunak bideoz eta testuan
jaso ditugu Gaitzerdi blogean.

Ekintza pausoz pauso 
bideoan eta blogean


