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Emakumeak bakarrik?

2008an izan genuen sentsazio izugarri hura, 
mundu “osoko” sistema kapitalistaren porro-
ta bazitekeela pentsatzea, beldurgarria bate-

tik, motibatzailea bestetik, pasatu zaigu. Benetan, 
ez nuen uste izan horrelako desestabilizazioa 
egon zitekeenik. Bestela pentsatzen nuen: arloka-
ko krisiak izango zirela, beti ezagutu izan ditugun 
moduan, baina sistema osoa, nahita, desorekatzea 
ezinezkoa zela, hainbeste egokitzapen eta gero. 
 Baina ez! 2008tik aurrera, kapitalismoak egin 
duen sistemaren “autobirrintzea” eta berreraiki-
tzea harrigarria izan da. Nik uste, Lehen Mun-
duan ezkerreko sentitzen garenok, ekonomiaz 
jantzita ez gauden gehientsuok, ahozabalik utzi 
gaitu gertatuak. Hori gaitasuna, dozena erdi ur-
teetan, ekoizpena erabat txikitu eta modu berriak 
asmatzeko, eraikitzeko eta martxan jartzeko. Eta 
gu, atzaparra zurrupatuaz ikusle lez, “ezer” egin 
gabe (hamaika ekintza eta ekitaldi egin ditugu 
bai, baina ez eraginkorrak, eta gehienak dagoe-
nari eusteko asmoz). Zer egin, ordea, horrelako 
uholde erraldoiaren aurrean?
 Sei urteren buruan, denda edo taberna txikie-
netatik hasita, estatu osoak ezabatu dira. Enpresa 
txiki eta handiak pikutara joan dira; bankuak eta 
entitate finantzarioak itxi dituzte, beste batzuk 
reflotatu eta bat egin; Irak, Libia, Siria eta Afrikan 
egitura estatalak desegin, milioika jende mi-
gratzaile bihurtuz, milioika jende sakrifikatuz; 
zerbitzu publikoak murriztu dira ia toki guztie-

tan, lan baldintzak gaiztotu munduko ertzetan 
esklabismoraino, eta jendarte aurreratuenetan 
ere prekarietatea gailendu da. Dena gure begien 
aurrean.
 Eta atzera begiratzean, orain, zera iruditzen 
zait, desestabilizazio hori ez dela izan deskon-
trolatua, eta estatuburu morroien laguntzaz 
gain, botere ekonomikoaren menpeko politika-
riez gain, soldatapeko kazetari eta epaileez gain, 
norabide bat egon dela, gehiengoak ez genekie-
na, inoiz jakingo ez duguna, gure nahimenaren 
gainetik inposatu zaiguna, ezinbestean, euren 
etekinak pilatzen jarraitzeko.
 Azken urteetan ARGIAn idatzi ditudanak berri-
rakurri eta, nago, inozo bat besterik ez naizela, 
eta irakurri nauzuenak ere bai, nik esandakoari 
noizbait arrazoia eman badiozue behintzat. Hitz 
eta ideia landuak, desio antzuak, borondate oneko 
berba hutsalak. Hazkuntzaren beharra zalantzan 
jarriz, oinarrizko soldata aldarrikatuz, soldatape-
ko lanaren kontra, ekonomia planifikatuaren alde, 
merkatutik kanpoko eremuak sortu beharra... 
Arrastorik utziko ez duten kontzeptuak. Ja.
 Jendarte aurreratuetan geure burua ezkertiar-
tzat dugunok, amateur gizagaixoak besterik ez 
gara izan, eta eurak, benetan profesionalak, ideia 
argikoak eta eraginkorrak. Hurrengo krisi handia 
ez dut ezagutuko, baina pentsatzen dut hobeto 
prestatuta egon beharko dugula –dutela–, indar 
gaizto honi aurre egiteko. n
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Emakumezkoentzako espazioak sortzen ditu-
gunean, gai konkreturen batean lan egin nahi 
dugulako edo emakumez osatutako talde 

batekin ekintzak egin nahi ditugulako, asko-
tan –gehiegitan– entzun behar izan dugu: “Baina 
zergatik emakumeentzako bakarrik?”. 
 Azalpenik beharko ez lukeen erabakia den 
arren, askotan eman behar izan ditugu zergatiak. 
Eta badakizue zer? Nahiko aspertuta nago hauek 
eman behar izateaz. Gainera, hainbatetan asko-
tariko ekintzak antolatu ditugunean eta hauek 
edonorentzako irekiak izan direnean, hori kasuali-
tatea! Kexatzen ziren horiek ez dira inoiz azaldu. 

 Feminismoa landu, ikasi eta eztabaidatu nahi 
duenarentzat badago nahikoa foro. Eta topatzen 
ez baditugu, beti sortu ditzakegu guretzat garran-
tzitsuak diren gaiak lantzeko espazioak. Beraz, 
normalean kexatzen zaren horietakoa bazara, 
beste behin egin aurretik, pentsatu zenbat ekin-
tza feminista mistotan hartu duzun parte, zure 
ekarpen konstruktiboa zein norabidetan egin nahi 
duzun eta ea galdera horrek eraikitzeko balio ote 
duen. Galdera horiek erantzutekoa bazara, ez gal-
du indar handiegia merezi ez duenarekin. Zuk oso 
ondo dakizu zein den bidea, modua eta aliatua. 
Segi lanean eta batez ere gozatu bideaz ! n
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