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asier Blas MeNDoZa
ehu-kO irAkAsLeA

Xenofobia errukiorraren 
eta erasokorraren artean

Lagun aurrerakoien arteko afaria 
batean, deskuiduan, elkarrizketa 
geopolitikara bideratu zen. Gai jar-

tzaileak etorkizuneko balizko txinatar 
hegemoniari beldur ziola esan eta iparra-
merikar inperialismoa txinatarra baino 
nahiago zuela adierazi zuen argudio kul-
tural bat erabiliz: “Azkenean, AEBak gure-
gandik gertuago daude, yankiek gure ba-
loreekin eta bizitza estiloarekin zerikusia 
dute”. Inork ez zuen ezer esan, inork ez 
zuen sentitu adierazpen hori xenofoboa 
zenik eta inork ez zuen beharrezkoa ikusi 
eztabaida datuekin objektibatzea, inpe-
rialismo hobeagoaz edo txarragoaz hitz 
egin behar bazen. Afariko parte-hartzai-
leek ondo ulertu zuten markoa: gureak 
eta besteak. Logika horretan afera ez da 
zer den ona edo txarra, logika horretan 
kultura arrotzarekiko mesfidantza eta ar-
buioa dira nagusi. 

Politika konparatuan etorkizuna au-
rreikusten saiatzen gara lehen aldiaz ika-
siz, horrek ez du esan nahi huts egin ez 
daitekeenik, baina askotan balorazio poli-
tikoak egiteko garaian dauzkagun elemen-
tu bakarrak orain arteko gertakariak dira. 

Azkeneko hamarkadei begiratzen ba-
diegu, Txinak ez dio inori eraso egin, AEBek 
ordea, gerra eta eraso militarren zerrenda 
amaigabea dute, besteak beste, nazioarteko 
legedia hautsiz eta ez bakarrik arlo mili-
tarrean, baita ekonomikoan ere. Txinari, 
ordea, oso tatxa gutxi jarri dakioke nazioar-
teko politikan: legedia errespetatzen duen 
jokalari zuhurra eta kooperatiboa da.

Beijingen aurka Txinako itsasoko 
uharteen gaineko soberania borrokak 
eta kutsadura aipatu ohi dira. Baina, alde 
batetik Txina ez da uharte gehien oku-
patu duen herrialdea eta lehian dauden 
bost herrialdeen artean uharteak harre-
situ zituen azkena da. Halere, gatazka 
honek ez du eragin esku-hartze milita-
rrik eta bere arerioekin kooperazio eko-
nomikoa zabaltzen jarraitu du. Bestal-
de, une honetan energia berriztagarrien 
lehen produktore da Txina eta 2060an 
karbonoaren neutraltasuna lortzeko 
plan bat du martxan isurketen kantita-
tea naturalki xurgatu daitekeen tamai-
nakoa izan dadin. 

Halere, xenofobia itsua da datu enpi-
rikoen aurrean. Mendebaldeko hedabi-
deak begiratzea baino ez dago: zenbat 
kritika eta barre egin dituzte hainbat 
herrialdetako COVID-19aren aurkako 

neurri, sendagai eta txertoen inguruan! 
Zenbat egia erdi eta berri faltsu estigma-
tizazio kulturala elikatzeko! Eta nondik 
eta pandemiak munduko hildako kopu-
ru handiena utzi duen partetik. 

Errealitatea da Mendebaldeko pen-
tsamendu nagusia, liberala eta berriki 
kultur diskriminazioaren aurkakoa, xe-
nofobiaren eraikuntza mozorrotua bai-
no ez dela. Pentsamenduaren hegemo-
nia neoliberalari esker indibidualizatu 
egin da xenofobiaren pertzepzioa; hau 
da, jarrera xenofoboak pertsona indibi-
dualekin erakustea onartezina da, baina, 
aldiz, indibidualak kolektibora eskala-
tzen duenean xenofobia esplizitatzen 
eta haren kontrola lurruntzen hasten da.

Kultura desberdinen aurrean jarre-
ra ez xenofoboak agertzea, betiere beste 
horiek gutxiengo zaurgarriak edota ahu-
lak badira, beren tolerantzia-balioenga-
tik moralki nagusi sentitzen diren xeno-
fobo errukiorrak suspertzen ditu. Hala 
ere, beste kulturak horiek (besteak) bo-
teretzen direnean eta beraien adieraz-
pen geopolitikoek subiranotasuna, indar 
ekonomikoa eta defentsarako gaitasuna 
erakusten dituztenean, xenofobo erru-
kiorrak erasokor bihurtzen dira, izaera 
xenofoboa duten estigmatizazio kultural 
guztiak paseatzera ateraz. Horregatik, 
Mendebaldeko hedabideak titular eta ka-
lifikazio xenofoboen benetako makinak 
dira, besteak beste, Txina, Errusia, Iran 
eta Latinoamerikako edozein herrialde 
subiranistaz hitz egiten dutenean. 
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