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aliantzak oinarri hartuta; 
–behetik gora eraiki beha-
rreko aliantzak–, gatazke-
tatik ikasiz, elkar aitortuz, 
aniztasuna kontzienteki 

landuz eta gure arteko desorekak 
ezkutatu gabe”. Bilgune Feministak 
helburutzat jarritako Euskal Herri-
ko mugimendu feminista antiarra-
zista eta euskaldunera heltzeko bi-
deari buruzkoa da esaldi hau, Euskal 
Herriko Emakume Abertzaleen VIII. 
Topaketen bukaerako hitzartzean 
Naia Torrealdai eta Alazne Beltran 
de Lubianok plazaraturikoa.

Bide horri begiratu zioten aben-
duaren 12an burutu zortzigarren 
topaketetan. Hemezortzi urte Bil-
gune Feminista dabilela “mugituz 
egindako bidean”, “apurka eta pauso 
sendoekin egindakoan”. Kritika de-
kolonialei irekita, marko eta formula 

berrien bila jarriak dira ere. Joxean 
Artzeren Araka ditzagun gure baz-
terrak, lanbroak ezkutatzen dizkigu-
nean letra ezagunak berenganaturik 
irudikatu zuten indibidualki eta ko-
lektiboki eraman beharreko ariketa: 
zapaldu izaera errazki identifikaga-
rria baldin bazaigu, zapaltzaileare-
na usu lanbro artean ezkutaturik/
ezkutatzen dugulako. Gordetakoa 
arakatu eta miatu, mugimendu fe-
ministaren parte diren emakume 
etorkin eta arrazializatuen partetik 
jaso interpelazioei parez-pare begi-
ratuz: zurion baitan, jendartean eta 
erakundeetan dagoen arrazakeria; 
zuri izateagatik diren pribilegioak 
eta tutoretzarik gabeko aliantza fe-
ministen premia. 

Ariketa ez da erraza, eta gaia 
kokatzerako orduan gutasuna osa-
tzerakoan arreta handiz ibiltzeko   JenoFa berhokoirigoin      dani blanCo

euskal Herriko mugimendu feminista 
antiarrazista eta euskalduna helburu 
gisa jarririk, horretara heltzeko bideari 
begira jarri ziren kasik 600 emakume, 
euskal Herriko Viii. topaketa Feministen 
kari. “Bazter zabaletako errealitateak 
erdigunean” kokatzeko marko, formula, 
diskurtso eta imajinarioei buruz 
hausnartzeko unea eskaini zuen Bilgune 
Feministak. emakume zuri, etorkin eta 
arrazializatuen arteko aliantzak baita 
agenda feminista eta antiarrazisten 
artikulazioa ere oinarrizkotzat jo dituzte.
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premiaz ohartarazi zuen hizlarien arteko 
Iratxe Retolaza Emagin elkarteko kideak: 
“Birpentsatu behar ditugu pentsamendu 
mendebaldarrak gutasunak eraikitzeko 
erabili dituen moduak, tartean bitasu-
nak. Mendebaldartasunak sortu duen 
subjektu moderno hori homogeneotasu-
nean oinarritzen da –zuritasuna, gizon-
tasuna, klase ertain-altua, heterosexuala, 
estatu-hizkuntza–. Aldagai hauei asko-
tan erreparatu diegu, baina  badago ere 
hiritartasun europarraren aldagaia; gu 
hor kokaturik gaude eta gutiagotan hel-
du diogu horri eta oso lotuta dago hori 
ere arrazakeriarekin”. Euskaldun zuria 
versus etorkin arrazializatua bitasunare-
kin bukatzeko beharra ere azpimarratu 
zuen, “askoz konplexuagoa” delako ko-
kapenarena: “Badaude euskaldun arra-
zializatuak, euskal hiritar arrazializatuak, 
migrante arrazializatuak eta migrante 
zuriak ere”. Hots, mendebaldartasunak 
xede duen bitasun eta homogeneizazio 
hori gailendu eta gutasuna osatzeko or-
duan kokapenak xehekiago arakatzeko 
beharra ikusten du Retolazak –hizlari ez-
berdinek luzatu zuten ohar hau–.

Retolaza egon zen “Hizkuntza, arraza 
eta nazio zapalkuntzen arteko elkargu-
neetan arakatu” mahai inguruan, ondoan 
zituela Ana Murcia Euskal Herrian bizi 
den salvadortarra, Andaluziatik etorrita-
ko Pastora Filigrana abokatu eta ijitoen 
diskriminazioaren aurkako sareko ki-
dea eta Amaia Zufia Bilgune Feminista-
ko kidea –lauak militante feministak–. 
Gogoetari lotu ziren kasik 600 emaku-
me, streaming bidez taldean edota etxetik 
begiratuz Donostiako Zuatzuko Iratzar 

Fundazioko aretoan egindako mahai-in-
gurua. “Sindemia, muga eta murrizketen 
erdian, militantzia konfinatu nahi den 
garaian, eztabaida kolektiboaren aldeko 
apostua egin dugu”, Zufiaren hitzetan. 
Hain zuzen, koronabirusaren pandemia-
ren erdian garela, ez zen izan hastape-
nean irudikaturiko Oreretako topaketa 
jendetsua, baina ez zen izan ere ez agin-
tariek bideraturiko etxeratze eta ba-
kartzerik: osasun-neurriak bermatuz, 
tokian-toki kolektiboki eraman zuten 
hausnarketa. Hori eskertu zuten hizlari 
zein entzuleek. “Argi geratu da gure ar-
teko konexioak apurtzea ez dela batere 
erraza eta egoskorrak ere bagarela; eta 
horrela segituko dugu” Zufiak argitu zue-
nez.

Feministen arteko elkarrizketak eta 
aliantzak ezinbestekotzat dauzkate guz-
tiek. “Kolpatzen gaituen munstroa ko-
muna dugu, gutxienez elkarrizketa behar 
dugu gure artean. Ez dut sinesten prak-
tika eta minen homogeneizazioan, baina 
elkarrizketa ukatea beharrezkoa zaigu”, 
Filigranaren erranetan. Hau posible iza-
teko espazioak sortu behar direla zion 
Murciak. Ikuspegi dekolonialaz anitz 
hitz egiten den garai honetan, hitzetatik 
praktiketara saltoa eman beharra dago: 
“Diskurtso honen gauzapenean dugu be-
netako estrategia, norberarenetik hasi-
ta, barneraturik eta produzitzen ditugun 
joera horietan arreta jarriz”. Hots, bakoi-
tzak ditugun pribilegioak eta zapaltzaile 
posturak aitorturik, urrats bat gibelera 
egin eta espazioa partekatu. Horrela lor-
tuko dira aliantza gune eraikitzaile eta 
adeitsuak. Murciak argi du: “Besteen 

borrokak gutxiesten ala menderatzen 
baldin badituzu, borroka bera ahultzen 
duzu”.

Bat egin zuen ideia horrekin Zufiak: 
“Pribilegio handiagoko posizioetan gau-
denoi dagokigu lehen pausoa ematea, 
elkarrizketarako espazio seguruak ahal-
bidetzea, lekua uztea eta ez erortzea tuto-
retzaren logiketan”. Borroka ezberdinen 
intersekzioan sare sendoak garatu beha-
rra ikusten du Bilgune Feministak ere. 
Zufiaren hitzetan, komunitate feminista-
ren baitan bi aldeetara doan elkarrizke-
ta lortu ahal izateko ezinbestekoa zaigu 
boterearen inguruko analisi kritikoa egi-
tea, “gutarik, hasita” –baina– “gu/besteak 
banaketa indartu gabe, eta homogenei-
zazio faltsurik egin gabe”. Aldaketa hau 
egikaritzeko, elkarren arteko konfiantza 
ezinbestekotzat du, baita argi ukatea ere 
elkarrizketak “digestio prozesu bat” es-
katzen duela. Nahiz eta barrenak inarrosi, 
boterearen berrikuspen kritikoa eraman 
beharra dugulako: “Zapaldu-zapaltzai-
le muga horretan gaudela onartu behar 
dugu”.

parean, munstro komuna
“Etsai komuna, hamaika aurpegiko 
munstro komuna daukagu; ez gaitu in-
darkeria eta ukaldi berarekin joko –ez 
du modu berean joko papergabe beltza 
edo langile euskalduna–, baina munstro
-gorputz bera daukagu parean”. Ijitoek 
eta euskaldunek historian zehar –“baita 
gaur egun ere”– pairaturiko jazarpen eta 
diskriminazio estrukturalen adibideak 
plazaratu zituen Filigranak baieztapen 
hau ilustratzeko. Espainiako Estatuaren 
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baitan “gizon, zuri, katoliko” identitatetik 
urruntzen den oro zapaldua izanen da, 
“modu batean edo bestean, arinago edo 
bortitzago” identitate horretatik urrun-
tze-heinaren arabera. Ijito zein euskaldun 
gisa pairaturiko pertsekuzio etniko-kul-
turalak banaketa horren baitan kokatu 
zituen. 

Baina argi utzi zuenez, banaketa hau 
ez da gurera mugatzen: mundu maila-
koa da, ekonomia global kapitalista eta 
neoliberalaren oinarrian dugu. “Batzuen 
lan-indarra ustiatuz, etengabean aberas-
tasunak metatzen dabiltza besteak; eta 
gainera, guztion lan-indarrak eta biziak 
ez daukate balio bera: bizi duzun gor-
putzaren ala lurraldearen araberakoa 
izanen da balioa”. Gizon zuri, mendebal-
dar katoliko, heterosexual, desgaitasunik 
gabeak du “kokapen ideala”, munstroak 
banatu ukaldietatik urrun, eta gorputz 
eta lurralde horretatik urrundu arau, kol-
peak biderkatzen dira. Horregatik zaio 
ezinbesteko ikuspegi intersekzionala: “Ez 
da soilik lanaren eta aberastasunaren ba-
naketa eredua, eredu honek ezinbeste-
koak ditu arraza irizpideak eta patriar-
katuak bideraturiko zapalkuntzak”. Are 
gehiago, mikrotik makrora, egiturazko 
zapalkuntza hauek eguneroko diskurtso 
eta imajinarioei esker bizirauten dutela 
zioen.

Diskurtsoez, jarduteko moduez eta 
imajinarioari buruz aritu zen Retolaza 
ere, “aitaren etxea arrakalatzeko” hiru 
esfera horiek “higatzeko” garrantzia azal-
duz. Batetik, diskurtsoen higatzea –“as-
moen bilduma bat baitira diskurtsoak eta 
teoriak”–, bestetik, jarduteko moduen hi-
gatzea –“praktikak birpentsatzeak harre-
man-erak eta prozedurak birpentsatzea 
dakarrelako”, eta azkenik, imajinarioaren 
higatzea –“sinbolo eta mundu-ikuskeren 
bitartez erreproduzitzen direlako balio 
horiek guztiak”–. Azken horri eman zion 
garrantzia, funtsean zailena delako eta 
“bazter aztoratzaile” ere delako usu. Alta, 
ezinbestekotzat du ikuspegi dekoloniale-
tik kultura ere galdekatzea, kritikatzea, 
hots, inarrostea eta aldaraztea: “Euskal-
dunaren imajinarioak sortzean beste-
tasunak ere eraikitzen ari garelako, eta 
imajinario zuriak eta gainera, arrazistak 
sortzen baditugu, eta hori naturaltasunez 
eta aztoramendurik gabe igarotzen bada, 
ulertzekoa da euskaldunaren imajina-
rio horretan batzuek euren burua islatu-
rik ez ikustea”. Premiazko “higatze” hau 
burutzeko euskaldunok dauzkagun zail-
tasunak ilustratzeko orduan, imajinario 
“zeharo sexista eta arrazista” duen Black 

is Beltza komikiak kritika biziki guti jaso 
izana ohartarazi zuen. “Mundu sinboli-
koak auzitan jartzen ez baditugu, erre-
produkzio-kate hori ez dugu higatuko”, 
Retolazaren hitzetan.

agendak artikuLatu beHarra
Aliantza horien bidean, agenda feminista 
eta agenda antiarrazista artikulatu behar 
direla zioen Zufiak; eta Bilgune Femi-
nistaren baitan eramandako gogoetatik 
hainbat esparru zerrendatu zituen: Zain-
tzarena; euskararena; migrazio politike-
na, mugena eta botere korporatiboena; 
espetxe politikarena eta herritartasun 
ereduarena. Murciak ere bere bizipene-
tatik aipatu zuen bi agenden batzearena, 
“dekolonialitaterik ezin da egon patriar-
katuaren bukaerarik gabe” ideiari segi, 
aurkeztuz Salvadorren guneka borroka 
feminista emakume indigenek eraman-
dakoa dela. Ideia hau interesgarria zaio 
mugimendu antiarrazistak ere borroka 
feministari lotzeko bidean.

Dena dela, krisi eta kolapso testuingu-
ruak horretara bultzatuko gaituela argi 
gelditu zen: “Bortiztuz joanen den olatu 
neoliberalaren aitzinean antolatu behar 
gara, munstroak jipoituriko askotariko 
jendea topatuko gara borroka horretan 
eta elkarrizketaren bidez batuko gara 
frente horretan, –zapalkuntzen olinpiada 
alde batera utziz eta bestearen zapalkun-
tzak ere aitortuz–” Filigranaren hitzetan.

euskaLduntze doakoa 
Euskararen gaia mahai gaineratu zuten 
hizlariek. “Euskararen eta herri honen 
historia kontatuz euskara maitatzen la-
gundu behar diguzue, euskarari diogun 
beldurra galtzen laguntzeko”, Murciaren 
hitzetan. Ildo beretik egin zuen Retolazak 

ere, euskaldunon artean ahulduz doan 
hizkuntza-zapalkuntzaren kontzientzia 
berraktibatu eta euskal hiztunak ez di-
renei hizkuntza-errealitate horren be-
rri emateko garrantzia ikusten duelako: 
“Komunikazio-bideak eta zubiak eraiki 
behar dira”. Retolazaren begietatik, 1980. 
hamarkadaz geroztik martxan jarrita-
ko hizkuntza-politiken emaitza ere bada 
euskara pribilegio bat izatea hizkuntza-i-
majinarioan –euskalduntzea ez delako 
doakoa, eta enplegutzeari loturikoa de-
lako–.

Espainiako Estatuaren Atzerritarren 
Legearen aurka borrokatzeaz gain, eus-
kaldunok etorkinen euskalduntzearen 
aldeko borrokan ere inplikatu beharko 
genukeela zioen Murciak. Zufiak zein Re-
tolazak ere exijitu zituzten erakunde pu-
blikoen partetik euskalduntzeko bitarte-
ko publiko eta doakoak. 

Hizkuntzen alorrari dagokionez, ezta-
baida sutsuak egon dira azken garaiotan 
feministen artean ere: “Egia da kostatu 
zaigula gure kideei ulertaraztea euskara 
badela munstro kolonial kapitalista ho-
rren aurrean erresistentzia praktika bat”, 
Zufiaren hitzetan. Baina, euskara erdigu-
nean ezartzearena “joan-etorriko bidea” 
dela erranik, ondokoa gehitu zuen: “Bes-
tea parte sentiarazteko gure jarrera kla-
sistak eta arrazistak zein estereotipoak 
landu behar ditugu, eta euskarara iritsi ez 
diren kideek ulertu behar dute euskara 
auzi politikoa dela, mendeetako zapal-
kuntza duena atzean”. Hots, “enpatia” bi 
aldeetatik.

Hamaika gogoetaz elikaturik, bakoitza 
berera itzuli zen, guztia digeritzeko gri-
naz. Gogoeta ez zelako topaketa horretan 
hasi ez eta ere bukatu, Bilgune Feminis-
tak azpimarratu zuen gisara. 
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