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Autoaren gatibu

Auto bat erosi beharko duzue”, 
esan ziguten askok haurdun 
geratu nintzenean, duda izpi-
rik agertu gabe. Baieztapen hori 

(agindua, kasik) are eta kategorikoagoa 
bihurtu zen alaba jaio eta herri txiki ba-
tera bizitzera joan ginenean. 

Erabaki genuen guk geuk bidean 
deskubrituko genuela ea garraio publi-
koarekin eta noizbehinka auto bat alo-
katzearekin ondo moldatzen jarraitu ge-
nezakeen ala ez. Eta bidean gertatu zena 
zoragarria izan zen: gure herri berriko 
bizilagun batek bere autoa partekatzea 
proposatu zigun. 

Erditu eta gero autobide batean gida-
ri sartu nintzen lehenengo aldian, ezus-
tean harrapatu ninduen motorra 100 km 
orduko jartzerakoan sentitu nuen izuak: 
eztarria lehortu zitzaidan, begirada lau-
sotu… Kostata lortu nuen hogei minutuz 
gidatzea, edozein unetan kontrola gal-
duko nuen beldur. 

Ez dut psikologoa izan behar fobia 
berri horren erroa asmatzeko: nire ala-
baren bizitza arriskuan jartzearen bel-
dur naiz, baita umezurtz uztearena ere. 
Amen whatsapp talde batean kontatu 
nuen eta beste askori ere gertatu omen 
zaie. Horrek kontsolazio puntua eman 
didan arren, kezkatu ninduen antza au-

toa inoiz baino premiazkoa dudan ga-
raian beldur horrek nire autonomia mu-
gatzeak.

2019an Euskal Autonomia Erkide-
goan 51 lagun hil ziren trafiko istri-
puetan. Eusko Jaurlaritzako Trafikoko 
Zuzendaritzaren esanetan, abiadura de-
segokia, alkohol eta droga kontsumoa 
eta arreta galtzea dira arrisku faktore 
nagusiak. Maskulinitate hegemonikoa 
gehitu zezaketen zerrenda horretara, 
ikusita 43 gizonezko eta 8 emakumez-
ko hil zirela. Hortaz, agian nire fobia ez 
da beldur irrazionala, baizik eta zeharo 
zentzuzkoa. Nire gorputzak jakin badaki 
gutxi eta txarto lo egiteak nire arreta-
ri kalte egiten diola eta autobideetan 
arriskuak hartzen dituen jende andana 
dabilela solte.   

Mugikortasunari eta ekofeminismoa-
ri buruzko erreportaje baterako ira-
kurri ditudan ikerketen arabera, gizon 
gehienek autoa erabiltzen dute egune-
roko joan-etorrietan; emakume gehie-
nek, ordea, garraio publikoa edo ibiltzea 
lehenesten dute. Ikerketa horietan kul-
tura matxistari eta genero diskrimina-
zioari lotutako arrazoiak ematen dituzte 
azaltzeko zergatik garen emakumeak 
garraio publikoaren “mendeko” edo “ga-
tibu”. Ikerlariei ez zaie okurritu hitz ho-

riek gizonekin eta autoekin erabiltzea, 
alegia, aztertzea zergatik diren gizonak 
autoen gatibu.

On egin dit erreportaje horretara-
ko Marisa Castro Delgado Ekologistak 
Martxan-eko ekintzailea elkarrizketa-
tzeak, halakoak esan dizkit eta: “Petrolio 
kontsumoa murriztea premia sozial eta 
ekologikoa da”; “Kezkagarria da aurre-
kontu publikoetan errepideak inbertsio 
gisa aurkeztea eta garraio publikoa gas-
tu gisa”; “Barik txartelari eta bizikletari 
esker sentitzen naiz ni aske”. Aitzitik, 
bizikleta gidari gehienak gizonezkoak 
dira, emakume asko bidegorrietatik kan-
po ibiltzearen beldur garelako; ez soilik 
istripuen beldur, baita auto eta motor gi-
darien agresibitatearen beldur ere. 

Aitortu behar dut nik ere sarri lotu 
dudala beldurrik gabe gidatzen duen 
emakumearen irudia autonomiarekin 
eta ahalduntzearekin. Uste dut tranpa 
patriarkal bat dela hori, maskulinitate 
tradizionalaren eredua indartzen baitu. 

Ondorioz, ja ez nau horrenbeste kez-
katzen autobideei hartu diedan beldu-
rrak. Kezkagarriagoa iruditzen zait, esa-
terako, gure agintariek Bilboko Bolintxu 
arnasgune naturala mehatxupean jarri 
izana, autoen gatibuek Supersur zentzu-
gabeetan azkarrago gidatu dezaten. 


