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Ipar Euskal Herriko mugimendu feministako aurpegi ezaguna da 
Xane Kreckelbergh bithirindarra. Azken aldietan gutxiago ageri 
dena, ardurak uzteko urratsa eman duelako. Ez zaio erraza izan. 
Batetik, hainbeste aldatzeko duen jendarte honetan ezin duelako 
geldirik egon, eta bestetik, borroka feminista eramateko Ipar 
Euskal Herrian dagoen militante kopuru txikiagatik. Feminismoaz 
eta bere ibilbideaz hitz egiteko denbora eskaini digu. 

Emazteek Diote elkartean zenituen ardu-
rak utzi berri dituzu.
1973an militatzen hasi eta geroztik beti 
aritu naiz feminismoaren esparruan. 
Banekien ardurak utzi behar nituela, 
baina zaila zitzaidan, ikusirik gazterik 
ez zela segidarako. Oroit naiz kide gazte 
batek erran zidala hor izanen nintzeno 
ez zela ardura hartzerik izanen, beha-
rrik ez zelako. Paf ! elkartea Baionan, 
Brigada Ubela EHZ festibalean... Gazte 
batzuk feminismoari lotzen zirela iku-
sirik hitzetik ekintzara pasa nintzen. 
Lehendakaritza 2014an utzi nuen eta 
bestelako ardurak iaz. Deus ez egitea 
erabaki nuen, kide xume izatea. 

Feminismoan gazte gutxi ikusteak kez-
katzen zaitu. Ez da berdina Hego Euskal 
Herrian. 
Nolaz da hain desberdina Hegoaldean? 
Errepresio gehiago bizi izan dutelako? 
Hiritarrak izanki errazago zaielako? Ez 
dakit. Ez dut uste alderdi politikoek fe-
minismoari garrantzi handiagoa eman 
izanagatik denik. Izan hautetsi, sindika-
lista ala beste, emazteak hainbat arlotan 

sartu ziren militantziaz. Hemen lege bat 
behar izan genuen gizonak tokia uztera 
behartzeko. Han matxistagoak direla? Ez, 
uste dut berdintsu direla han eta hemen. 

Zuen belaunaldian ere ez zarete anitz.
Egia da. Egunak 24 ordu izanki, Emaz-
teek Diote-ko batzuek beste gai batzuei 
eman zieten lehentasuna. Baina beti 
sostengatuz feminismoa. Kontsumo jen-
dartearen izpiritua gure buruetara sar-
tu zen eta militantzia ahuldu zen. Uste 
dut borroka irabazia zela pentsatu zu-
tela gure adinekoek eta ondokoek. 40 
eta 70 urte artekoetan huts handi bat 
bada. Gaur egun, 30 urtekoak edo hortik 
beherakoak dira borroka horri lotzen 
Ipar Euskal Herrian. 

Zer ekartzen dizu militantziak?
Jendarteak aldatzeko behar hori badut, 
isilik egotea ez dut onartzen. Nire burua 
bortxatu behar izaten dut ekimenetan ez 
inplikatzeko. Nire buruari erraten diot 
“Xane, ez da zure adineko kontua, utzi 
besteei, ez joan lehen lerrora”. Anitz el-
kartetan berdina gertatzen da: zaharrok 

Xane Kreckelbergh. Militantziatik “erretretarako” urratsean

68ko Maiatzaren 
uzta

“68ko Maiatzaren biharamunean ideia 
berriak loratu ziren Ipar Euskal Herrian 
ere. Feminismoarekin hori gertatu zen. 
Baina maleruski, zabalduz joan den 
kontsumismo giroak printzipio anitz 
hil zituen. Funtsean, orain berriz pizten 
ari diren balore horiek berak. Badirudi 
zola hunki behar dugula berriz balore 
humanisten, elkartasunaren edota xu-
metasunaren garrantziaz ohartzeko”. 

“Feminismoak garai batean 
finkatu erronka guztiak  
hor ditugu oraino”
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tokia hartzen dugu eta nekez uzten die-
gu ondorengoei. Lekua utzi behar zaie.

Paris eta hiri handiei lotu ohi dugu 68ko 
Maiatza. Ipar Euskal Herriko baserri mun-
duan ere sentitu zen?
Garaian Donapaleun ikasle nintzen. Ez 
genuen Paris edo hiri handietan bezala 
bizi ukan; ideiak hartu bai, baina pix-
ka bat beranduago barneratu genituen. 
Futitzen ginen Paris, Bordele eta Bilbon 
gertatzen zenaz, guk gure bizia segitzen 
genuen, gure gogoeta, eztabaida eta al-
darrikapenekin. Oso praktikoak ginen, 
mentalitateak aldatu nahi genituen, 
formakuntza edota eztabaiden bidez. 
Ez genuen hainbeste denbora pasatzen 
gure artean gogoetatzen. Garaian, haur-
tzaindegien beharra eta kontrazepzioa-
ren eskuratzea ziren lehentasunetan. 

Mentalitateen aldatzea zaila zitekeen.
Hemengo jendeek zerbait pentsatzen 
dute baina ez dute deus erraten! Non-
bait ona da... Ez jakinki zer pentsatzen 
zuten, gurean segitzen genuen. Dena 

dela, segur ginen arrazoi genuela. Gaur 
egun, badakigu entzunak izan ginelako 
zirela ideia batzuk aldatu. Oraino zaila 
da, eguneroko matxismoa hor dago beti. 
Bada zer egin. Adibidez, hauteskundee-
tarako EH Bairen liburuxketan “femi-
nismo” hitza ez da ageri. Zergatik ez? Ez 
dut ulertzen. 

Zein dira gaur egungo erronka nagusiak?
Egoera hobetu da, baina sobera emeki. 
Uste dut garaian finkatu erronka guz-
tiak hor ditugula, forma edo hein ezber-
dinetan badira ere. Bi aipatuko ditut. 
Batetik, dibortzioa irabazi da, baina di-
ruduna izan behar da egin ahal izateko. 
Dibortziatu diren nire ingurukoak po-
brezian dira. Bestetik, haurtzaindegirik 
ez da aski. Amatxi eta aitatxi ez balira 
hor, gazteek ez lukete duten bizia era-
maten ahalko. Eskaintza falta da. Gaz-
teek ez dute deus aldarrikatzen, ez da 
normala. Erronka berria da integrista 
katolikoena. Hedatzen ari dira, arrisku-
garri da. Bestalde, sexualitateari dago-
kionez, gazteek ezberdin planteatzen 

duzue gaia. Bilgune Feministakoak en-
tzuten ditudalarik harritzen eta pozten 
naute. Ondarroako topaketetatik atera 
nintzen liluraturik. 

Bilgune Feministakoak bidelagun ukan 
dituzu. 
Bilgune Feministak morala igotzen dit. 
Garaian Egizan ala ondotik Bilgune Fe-
minista ez balira hor izan, ez dut uste 
atxikiko genuenik. Egiazko galderak 
egiten dituzte, zinez galdera sakonak. 
Garaian homosexualitatea aipatzen ge-
nuen, baina gugandik kanpo gelditzen 
zen. Gaur egun gazte bagina, bizi eta 
amodio aukeratzat ukango genuke ho-
mosexualitatea. 

Koordinazio feminista bat sortu da Herri 
Elkargoan, parekidetasuna eta feminis-
moa exijitzeko.
Emazteek Diote-tik abiatu zen ideia. 
Gauzak aldatuko dira herri elkargoan 
ere. Noiz? Ez dakit. Proposamen bat lu-
zatua izan zaie, parekidetasunaren alde-
ko Europako Karta izenpetzea galdetua 
zaie. Ez dut ulertzen nolaz 2017an hain 
gibel izaten ahal garen. n

Integrista katolikoen presentziaren aurkako borroka eraman beharra azpimarratzen du Kreckelberghek. 
Iazko martxoaren 8an Aillet apezpikuaren aurka egin mobilizazioan hartua da argazkia.
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