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Isabel Vallet CUPeko militantea iza-
teaz gain, Endavant mugimendukoa 
ere bada. CUP Kataluniako Parlamen-
tura lehenengo aldiz aurkeztu zen lege-
gintzaldian diputatu izan zen 2013tik 
2015erako tarte laburrean. Georgina 
Monge CUP babestu zuen Crida per Sa-
badell alderdi politikokoa da. Alderdi 
hori ari da gobernatzen Sabadelleko 
Udalean. Justa Revolta talde feministako 
kide ere bada.
 Hala galdetu diegu solaskideei, ea in-
dependentismoaren irakinaldiarekin 
batera egosten ari den indar feminista 
Katalunian. Mugimendu feministaren 
gorakada ez dute kokatu procés-arekin 
batera, beste bi gertaera azpimarratu 
dituzte: abortatzeko eskubidearen alde-
ko mugimendua, Alberto Ruiz Gallardón 
Espainiako Justizia ministro ohiak Sexu 
eta Ugalketa Osasunaren Lege Organi-
koa aldatzea proposatu izanak eragin-
da; eta Parekidetasun Legea. Konstitu-
zio Auzitegiak legea partzialki etenda 
dauka. Mugimendu feministak eremu 
politikoan aritzeko tresna baliagarri-
tzat hartu zuen CUP. Lorpen instituzio-

nalen ikuspegitik sinbolikoagoa izan 
zen lehenengo legegintzaldia eta aldiz 
borrokaren ikuspegitik indartsua. Va-
lletek oso bestela azaltzen du bigarren 
legegintzaldia. Parlamentukoak baino, 
udaletako lanak hartu zuen indarra. 32 
udaletan ari dira gobernatzen. Feminis-
moaz gogoeta sinbolikoa bigarren mai-
lan utzi eta praktikan emakumeen bizi 
baldintzak hobetzeko neurriak lantzen 
hasi ziren. “Hori askoz zailagoa da, –dio 
Valletek–, zeren lan erreproduktiboez 
eta zaintza lanez hitz egin behar duzu, 
lan horiek emakumeen ardurapetik 
atera eta sozializatzeko neurriak hartu 
behar dituzu, zerbitzu publikoak azter-
tu behar dira, munizipalizazioak landu 
nahi genituen...”. 
 Udal feministak terminoa erabiltzen 
dute eta programa politikoak dioen be-
zala lan garrantzitsuenetako bat buru-
jabetza berreskuratzea da. Burujabeak 
elikagaietan, bizitokian, energian, en-
pleguan, kulturan, parte-hartzean eta 
erreprodukzioan. Hortxe, esate bate-
rako, udal kudeaketan aurkitzen duten 
zailtasun handietako bat: burujabetza 

horietako bakoitzak atal bat osatzen 
du eta genero gaiak erreprodukzioaren 
atalean pilatzen dira. Hala dio Mongek: 
“Beste burujabetza guztiak zeharkatzen 
ditu generoak, baina zaila egiten zaigu 
hori ulertzea, genero gaiak generoaren 
zakuan pilatzen dira”. Udaletan genero 
ikuspegiko politikak egiteko zailtasu-
nak mota askotakoak dira. Udal langile 
askok ez dute genero heziketarik eta 
sarri ikasteko eta hezteko gogorik ere 
ez; langile gehiago kontratatzeko diru-
rik ez dago; Espainiako Estatuarekiko 
konpetentzia arazoak dituzte. Azken ho-
rri buruz adibide bat: udalak langile bat 
azpikontratatu nahi du eta jakin nahi 
du azpikontratatzera doan langilearen 
enpresak langile emakumezkoei eta gi-
zonezkoei soldata bera ordaintzen dien. 
Bada, enpresak uko egin diezaioke in-
formazio hori emateari, Espainiako Es-
tatuko legediak ez du horretara behar-
tzen. Udal politika feministak egiteko 
zailtasunez ari garela datu esanguratsua 
eman digute solaskideek, gobernatzen 
duten 32 udaletako inork ez du supera-
bitik. “Zuei inbidia dizuegu”, diote.

CuPen esperientzia

nola egin politika  
feminista udal batean?
aurreko bi orrialdeetan maria Colerak gogoeta egin du errepublika 
feministaz. ezker independentistaren diskurtso politiko feministaren 
nondik norakoak azaldu dizkigu. isabel Vallet eta georgina monge Cupeko 
kideak dira eta teoriatik praktika politikora jauzi egiten denean ikuspegi 
feminista nola lantzen den aztertu dugu beraiekin. Cup 32 udaletan ari 
da gobernatzen, eta azpimarratu digute lan asko egin bada ere, ikaragarri 
dagoela egiteko.
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 Oztopoak oztopo, zein ekintza ari dira 
bultzatzen udaletan? Egiteko errazenen 
eta zailenen multzoak egin dizkigute. 
Errazenak: gizonentzako maskulinitate 
ikastaroak, jaietan sexu erasoetarako 
protokoloak, haurtzaindegietan kohe-
ziketa plana... Askoz zailagoak, tartean 
lehen Valletek aipatu dizkigun batzuk: 
zerbitzu publikoak diseinatzea, munizi-
palizazioa, udaleko aurrekontuak gene-
ro ikuspegitik lantzea...
 Diskurtsoan agian ez, baina praktika 
politikoan eta beren antolakuntza femi-
nizatzerako orduan gabezia handiak di-
tuztela aitortzen dute, asko eginda bai, 
baina ikaragarri egiteko. 

anna gabriel eta beste hainbat 
emakumeren aroa 
Datu batzuk eskaini dizkigute. Ezker in-
dependentistaren militantziaren %30 da 
emakumezkoa, eta kopurua handitzea 
asko kostatzen zaie. Aldiz, azken hautes-
kundeetarako zerrendetan emakumeak 
%52 ziren eta gizonak %48. Valletek le-
gegintzaldika egin du errepasoa. Lehe-
nengo legegintzaldian CUPek aurpegi 

maskulinoa zuen, David Fernández zen 
buru. Alderdi politikoa saiatu zen pro-
fil publiko bakarra sortu beharrean bat 
baino gehiago izaten, baina hedabideen 
aldetik ez zen ondo hartua izan. Gainera, 
CUPeko bigarren aurpegia bistaratzea 
lortzen zutenean emakumeek ez zuten 
ezer irabazteko, ilaran zegoen bigarre-
na ere gizona baitzen. Bigarren legegin-
tzaldian bestela jokatu dute. Buru pu-
blikoa Anna Gabriel izan da eta horretaz 
gain beste hainbat emakumek presentzia 
handia izan dute eremu publikoan. Ziur 
daude emakume militante kopuruak 
gora egin duela bigarren legegintzaldian, 
diskurtso feminista duelako mugimen-
duak eta emakumeak politika egiten iku-
si dituztelako. Bestalde, Valleten ustez, ez 
da kasualitatea lehen lerroan egon diren 
emakume horiek iritzi publikoaren alde-
tik jaso duten tratu txarra. 
 2017ko abenduaren 21eko hautes-
kundeetan, berriz atzera egin du CUPek. 

Lau probintzietako zerrendaburuak gi-
zonezkoak izan dira. Kritikak jaso di-
tuzte eta kritikok zilegiak direla diote. 
Honela justifikatzen du mugimendu po-
litikoak gertaera: ez dago kide gutxiko 
kontseilu exekutiborik zerrendaburuak 
hautatzeko, ehunka militantek auke-
ratzen dituzte zerrendaburuok eta ho-
rien artean gehienak gizonezkoak dira. 
Udaletan kargu politikoa dutenak ere 
gehienak gizonak dira eta orokorrean 
gizonek emakumeek baino botere infor-
mal gehiago dute. 
 Gauza bat da hauteskundeetara be-
girako ordezkaritza sistema eta bes-
tea CUPek etxera begira egiten duena. 
Antolakuntzan genero kuotak ezarriak 
dituzte.

Zinegotzi “autoesplotatuaren” eredua 
ezbaian
Politikan emakumeak aritzeko neurriez 
galdetu diegunean segituan heldu dio 
hariari Mongek, bai baitaki zertaz ari 
den, ia urtebeteko haurra dauka. Biltzar 
nazionaletan ludoteka zerbitzua eduki-
tzen dute, ez aldiz probintzia mailakoe-

Isabel Vallet, erdian, eta Georgina Monge, 
eskuinean, Bartzelonako Gràcia auzoan  

egindako mahai-inguruan. 
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tan, eta udal batzuetan ere ez. Bere bi-
zitokian, Sabadellen, badu aukera hori. 
Gaineratu du halako neurriak amei be-
gira hartzen direla sarri eta ez lukeela 
hala behar, zaintza lanak ez baitira ema-
kumeen ardura soilik. Ama izatea eta 
militantzia uztartzea zaila egiten zaiola 
aitortu du.
 Mongek, Sabadelleko Udalean gertatu-
tako adibide esanguratsua kontatu digu. 
Crida per Sabadell talde politikoko zi-
negotziek kargu politiko horren autoes-
plotazioaz gogoeta hasi zuten. Hau da, 
zinegotziak lanerako prest egon behar 
du urteko 365 egunetan, asteko zazpi 

egunetan eta eguneko 24 ordutan. Politi-
kagintzan aritzeko modu bakar hori kon-
tuan hartuz gero, ezaugarri oso zehatze-
tako profila, betikoa, ateratzen zitzaien: 
gizona, familia ardurarik gabea edo edu-
kiko ez balitu bezala jokatzen duena, 
eta adinez erdi mailakoa. Nola uztartu, 
beraz, bizi zikloa eta politikagintza, zer 
egin amak, eta ez amak bakarrik, baita 
politikagintzarako heziketa gutxi duten 
pertsonak gerturatzeko? Hausnarketan 
ari zirela, hain justu, Berdintasun zinego-
tzia haurdun geratu zen bigarren aldiz. 
Galdera berbera egin zuen ama izango 
zenak: Nola izango naiz zinegotzi biga-

rren haurra izanda? Ez dakigu zinegotzi 
izaten jarraituko duen ala ez ama izaten 
denean. Kargu politikoaren eztabaidaren 
ondoren erabaki zehatzik ez dute hartu, 
baina gure solaskideen ustez oso garran-
tzitsua izan da gai hori mahai gainean 
jartzea. Valletek azkena eman dio gai 
honi: “Nik neuk emakume baten diputa-
tu postua hartu nuen lehenengo legegin-
tzaldian, ama izan zen eta haurrarentzat 
bestelako zaintza bat nahi izan zuen”.  
 Bistan da bide luzea dagoela egiteko, 
gure solaskideek diote ikasten ari di-
rela, eta errepublika feminista pausoz 
pauso eraikitzen ari direla. n
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ETA GIZOnEK ZER DIOTE?
Isabel Vallet CUPeko diputatu ohiaren 
ustez, gizonez eta emakumez osatuta-
ko taldeek, herri mugimendu guztiek, 
gabezia handiak dituzte feminismoari 
dagokionez. Maila teorikoan ez dute hu-
tsune nabarmenik, baina praktika politi-
ko feministan nekeza da aurrera egitea. 
Emakume eta gizon militanteak gizar-
te patriarkaleko kideak dira eta hezike-
ta patriarkala deuseztatzeak bestelako 
heziketa eskatzen du. Valletek Endavant 
mugimenduan ere hartzen du parte eta 
talde horretan militante gizonak behar-
tuta daude maskulinitate eskolak jaso-
tzera. CUP gauza bera egiteko bidean da.
 Georgina Mongeren iritziz, gauza 
batzuetan oso ondo ari dira eta beste 
batzuetan ez. Praktika politikoan femi-
nismoak zeharkako ardatza izan behar 
duela oso ondo ikusarazten ari direla uste 
du. Bi adibide jarri ditu, garrantzi mai-
la oso desberdinekoak. Batetik, CUPeko 

ordezkari politiko gizonezkoek sarri hitz 
egiten dute femeninoan, eta bestetik, 
alderdian ez da gizonik programa po-
litikoan feminismoa garatu behar dela 
zalantzan jarriko duenik. Zein eremutan 
dituzte erresistentziak? Bada, etxe barru-
ko bortizkeria matxistaz hizketan hasten 
direnean. Mugimendu sozialetan indar-
keria saihesteko ekintza planak txerta-
tzea nekeza egiten zaie, “ez baikara ari gi-
zarteko gizonen jarrerak ezbaian jartzen, 
gure mugimenduko gizonen portaerez 
ari gara”.  Beste eginkizun zaila politikaren 
ikuskera maskulinizatua desagerraraztea 
da. Monge ez da ari ordezkari politikoen 
gizon-emakume kopuruaz, feminismoa 
politikagintzaren zeharlerro bihurtzea-
ren zailtasunaz baizik. Adibide bat: sozio 
politikoekin gobernatzen duten udaletan  
genero gaiak lehen lerrora eramatea ika-
ragarri kostatzen zaie, inoiz ez omen dira 
lehentasun. 
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