
[Texte] 

               

1 

 

 
 

IKASKETA FEMINISTAK ETA GENEROKOAK MASTERRA 

MASTER EN ESTUDIOS FEMINISTAS Y DE GÉNERO 

 

Curso académico 2014-2015 Ikasturtea 
 

 

Ikerketa lana / Trabajo de investigación 

 

NAZIO ASKAPEN MUGIMENDUKO 

EMAKUME MILITANTEEN 

BIZIPENAK ETA ESTRATEGIAK 
 

 

 

 

Egilea / Autor/a: 
 

Elorri Arin Elizagoien 

 

Tutorea / Tutor/a: 
 

Marta Luxan 

 

Septiembre 2015 / 2015ko Iraila 
 

 

 

 

 

 

 



[Texte] 

               

2 

 

AURKIBIDEA 

 

I-SAR HITZA..................................................................................................................................4 

 

II-LANAREN PLANTEAMENDUA: HELBURUAK ETA HIPOTESIAK 

 

2.  LANAREN PLANTEAMENDUA: HELBURUAK ETA HIPOTESIAK......................5 

 2.1. Gaiaren aurkezpena........................................................................................................5 

 2.2. Helburuak.......................................................................................................................7 

 2.3. Hipotesiak......................................................................................................................8 

III- MARKO TEORIKOA 

 

3. KONTZEPTUAK DEFINITZEN....................................................................................9 

  3.1. Zer da genero sistema?.................................................................................................9 

  3.2. Zer da militantzia?.......................................................................................................12 

 

4. PARTE-HARTZE POLITIKOA ETA GENEROA........................................................16 

4.1.Espazio sozio-politikoa eta generoa.............................................................................16 

4.2.Feminismoa eta militantzia...........................................................................................18 

4.3.Denbora eta amatasuna.................................................................................................20 

 

5.NAZIO ASKAPEN MUGIMENDUAREN KASUAN.................................................22 

 5.1.Generoa eta nazioa.......................................................................................................22 

 Emakume Abertzale Batza.........................................................................22 

 Zer da nazionalismoa?................................................................................24 

 5.2. Ezker abertzalearen kasua aztergai.............................................................................24 

 5.3. E.T.A. eta emakumeak................................................................................................27 

 5.4. Gorputzaren eragina...................................................................................................30 

 



[Texte] 

               

3 

 

IV. IKERKETA ENPIRIKOA 

 

6.METODOLOGIA...............................................................................................................34 

 

6.1.Teknikak...........................................................................................................................34 

6.2.Elkarrizketatuen argazkia.................................................................................................40 

 

7.NAZIOA ASKAPEN MUGIMENDUKO MILITANTZIA. HAINBAT EMAKUMEEN 

BIZIPENA.............................................................................................................................42 

 

7.1. Militantziaren bizipenak eta ibilbideak...........................................................................42 

7.2. Militantziaren ulerkera....................................................................................................45 

7.3. Feminismoa eta erakundeak............................................................................................46 

7.4. Genero sistemaren eragina..............................................................................................50 

7.5. Mikropolitika: zaintza harremanak..................................................................................57 

7.6. Emakume militanteen estrategiak....................................................................................61 

7.7. Maitasun harremanak.......................................................................................................66 

 7.8. Amatasuna........................................................................................................................69 

 7.9.Gatazka eta bere ondorioak..............................................................................................73 

 

V. ONDORIOAK, BIBLIOGRAFIA eta ERANSKINAK 

 

      8.1. Ondorioak.......................................................................................................................78 

      8.2. Bibliografia......................................................................................................................82 

      8.3.Eranskinak........................................................................................................................85 

 Elkarrizketen gidoia.........................................................................................................85 

 Altxa neskatxa: eztabaida.................................................................................................87 

 

 

 

 



[Texte] 

               

4 

 

 

LABURPENA: 

 

Ikerketa honetako norabidea nazio askapen mugimenduko emakumeen bizipenak eta 

estrategiak ikertzea da. Horretarako ezker abertzalearen testuingurua oinarritzat hartua izan da. 

Parte-hartze politikoan sexu-genero asimetriak nun eta nola ematen diren aztertzen dira. 

Emakumeen ahoetatik bizitakoaren analisia egiten da, erakundetan emandako esperientzia aztertuz. 

Ipar eta Hego Euskal Herriko pertsonen hitzak kontutan hartuak izan dira. 

 

HITZ GAKOAK: Feminismoa, Generoa, Militantzia. 

 

 

Feminismoa eta generoa ikerkuntzari zuzendutako master amaierako lana duzue eskuen 

artean. Marta Luxan nere tutorearen laguntza eta 2013-2014 urtean izan dudan formakuntza 

akademikoari esker lan monografiko honen amaierara iritsi naiz.  

 

 Ez da lan errexa izan baina bidean asko ikasi dut, Bilbotik Donostira, liburutegi batetik 

bestera, ordinagailu aitzineko buru hausteak... Bidean lagun andana bat izan ditut laguntza eman 

didatenak eta eskertu nahi nituzke, batez ere nere tutorea Marta beti hor egon delako. Zuzenketak, 

gomendioak eta abar egiten pasa duen denboragatik. 

 

 Lan honen zutabe nagusiak izan dira elkarrizketatuak, hoien lekukotasunei esker aitzina joan 

da lana. Konfiantza egin didate lasaitasunez beraien bizitzaren ateak idekiz. Elkar banatutako 

harreman momentu goxoei esker hausnarketarako bidea luzatu didate. Esker mila! 

 

Ikerketa honek bi urteko denboraldia eduki du, oraindik luzeago iraun lezake, baina amaiera 

eman behar zaio. Lan honek aldaketa asko bizi izan ditu baina hona hemen definitiboa.  

 

I-SAR HITZA 
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II-LANAREN PLANTEAMENDUA: HELBURUAK ETA HIPOTESIAK 

 

 2.1. Gaiaren aurkezpena 

 

 Gaiaz hitz egiterakoan, jakin behar da ikerketa honen gogoak duela urte batzuk hasi 

zitzaizkidala. Azalduko dizuet oraintxe bertan zergatik aukeratu dudan Euskal Herriko nazio 

askapen mugimenduan ibiltzen diren emakumeen militantzia lantzea, horretarako hiru urte atzera 

salto egin behar dugu.  

 

 Pedagogiako azken urtean, Joxemi Zumalabe Fundazioan sartu nintzen lau hilabeterentzat, 

militantzia ereduen hausnarketan zentratutako lan-ildoan, antolatzen diren tailerren ezagutza eta 

segimendua egiteko.  

Zer da JZF?                        

 “Euskal Herrian bestelako jendarte-eredu baten alde lanean ari diren Herri 

 Mugimenduak laguntzea, horixe izan da Joxemi Zumalabe Fundazioaren  helburua sortu 

 zenetik. Hau da, Euskal Herriko herri ekimen, talde eta mugimenduek egiten duten 

 ekarpen sozial eta politikoa ikustarazi, sendotu eta  merezi duen errekonozimendua 

 ematea.”
1
    

 

 Bi urteko ikerketa honetan, militantzia osasungarri eta eraginkor bat lortzeko tresnak 

bilatzen ibili gara, horretarako Euskal Herriko herri mugimenduen militantzia diagnostikatu genuen.  

                                                 

1 ( Joxemi Zumalabe Fundazioarer  webgunea:2014eko otsailaren 22an kontsultatua 

http://www.joxemizumalabe.org/index.phpoption=com_content&view=article&id=46&Itemid=113 

http://www.joxemizumalabe.org/index.phpoption=com_content&view=article&id=46&Itemid=113
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 Ikerketaren gai zehatza bilatzeko momentuan itzuli asko eman ditut buruari, hasiera batean 

emakume gudariak aztertu nahi nituen, baina bukaeran emakume militanteen bizipenak eta 

estrategiak ikertzea erabaki dut. Nazio askapen mugimenduko eremuan zentratuz ikerketa sexu-

genero asimetriak aztertzeko norabidea hartu dut. 

 

 Lan honetan, Emakumeak subjektu politiko bezala definitzen ditut. XXI.mende honetan, 

Euskal Herriak gatazka politikoarekin segitzen du aurrera. Emakumearen partehartzea nolako den 

erakustea da helburua, sexu-genero sistemaren eragina, emakumearen partehartzea ze modutan, ze 

eragin, nola aurre egiten duten.... 

 

 Ikerketa honen bitartez, nahi izan dut aztertu Nazio askapen mugimenduetan emakumeen 

nola bizitzen duten emakume izaera izan  eragile, elkarte, erakunde, kolektibo edota 

norbanakotasunean.  
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HELBURUAK 

 

2.2. Helburuak 

 

 Ikerketa honetako helburu nagusia, ikuspegi feminista batetik XXI. mendeko euskal nazio 

emakume militanteen bizipenak eta estrategiak aztertzea da. Horretarako, azpi helburuak izenpetu 

ditut:  

 

1. Euskal nazio askapeneko mugimenduko emakume militanteen bizipenak beraien 

ahotik ezagutzea.  

 

2. Sexu-genero sistemak emakume hauen militantzian eta bizitza antolatzeko moduan 

izan duen eragina aztertzea. 

 

 

3. Emakume hauek, eredu patriarkala oinarri duen militantzia batean ibiltzeko, zer 

nolako estrategiak garatzen dituzten ikertzea.  

 

4. Ezker abertzaleko emakumeek Euskal Herriko gatazka politikoan duten papera 

aztertzea, bereziki kartzelaldi, klandestinitate eta negoziaketa egoerei dagokionez.  
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HIPOTESIAK 

 

2.3. Hipotesiak 

  

 Hipotesiei dagokionez:  

1. Euskal Herriko nazio askapen mugimenduan feminismoa bigarren mailan kokatzen 

da eta ondorioz, sexu-genero asimetriak modu kontziente zein inkontzientean 

erreproduzitzen dira. 

 

2. 2.1.Militantzia eredu patriarkal batean asetuak ez diren emakumeek feminismoan 

oinarritzen den militantzia batetara salto egin dute. 

 

 

 2.2 Bizi zikloan oinarrituz emakumeek zailtasun gehiago dute militantzia segitzeko. 

Horren adibide argia amatasuna. 

 

3. Gaur egun, nazio askapen mugimenduan feminismoaren oinarriak sartzen ari dira, 

militantzia eta estrategiak aldatzen diren heinean sexu-rolen eraldaketa dakar.  
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III- MARKO TEORIKOA 

 

3.  KONTZEPTUAK DEFINITZEN 

 

 Ikerketa honetako marko teorikoan hiru atal topatuko dituzue, alde batetik “kontzeptuak 

definitzen”, bigarrenik “partehartze politikoa eta generoa” eta bukatzeko “Euskal Herriko nazio 

askapen mugimenduen kasuan”. Lehen atalari hasiera emango diogu, hiru kontzeptuen definizioa 

zehaztuz: genero sistema, militantzia eta mikropolitika. 

  

3.1.Zer da genero sistema? 

 

Atal honetan ikusiko dugun bezala, genero sistema hainbat ikerketa feministen ondotik 

definitzen joan da. Generoen estereotipoen aurka borrokatzen ibili izan diren emakumeeta gizonek 

genero nozioa berdefinitu dute. “Gender studies” kontzeptuak gizartean genituen errola sexualak 

historiak eta gizarteak sortzen dituela adierazi nahi du. Zati honetan hainbat ikerlarien lanak 

aipatuak izanen dira. 

 

 1928-an Margaret Mead antropologoak sexua eta genero nozioak ezberdintzen ditu,  generoa 

ez dela naturala azpimarratuz. 1949an Simone de Beauvoir Frantses filosofoak  zehaztuko du “Le 

deuxième sexe” bere lanean, sexu biologikoa berez dugula eta sexu soziala lortzen dela zehaztuko 

du, hala nola ez girela emakume sortzen baizik eta bilakatzen. 70. hamarkadan estatubatuar 

antropologo batek, Gayle Rubinek lehen aldikotz sexu/genero kontzeptuaz hitz eginen du, sexuaren 

opresioa aipatuz eta Levi-Strauss, Engels eta Freuden ikerketak komentatuz. 1972 urtean Ann Oakly 

izeneko Britaniar soziologoak gender nozioa definituko du, desberdinduz biologikotzat hartzen 

dena (sexua) eta eraikuntza aldakor eta eboluzionagarria dena (generoa). (La ligue , 2014). 90 

hamarkadan hainbat soziologoek generoaren problematikari errekonozimendua ematen diote, hala  
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nola Bourdieu-k 1998 urtean ateratzen duen La domination masculine liburuan.. Ber maneran, 

horrek unibertsitate arloko sexismoa agerian uzten du, ikerlari gehienak gizonak direlakotz. 

Bestalde ikertzen diren gaiak ere gizonen araberakoak dira, hau da zientzia andozentrismo batean 

kokatzen gara. Gizonezkoen subjektuekin soilik egindako esperimentuak gizarte osoan zabalduz egi 

orokor bat bezala kontutan hartzen dira. Eta nola ez, erreferentzia gizon zuri mendebaldarra da. 

Kritika epistemologiko feministetan agerian ezartzen da zientzia ez dela neutrala, ez eta objektiboa. 

(Mendia; Luxan .. ,2014) Hamarkada berdinean Judith Butler estatubatuar filosofoak Queer 

teoriaren eta gender studies kontzeptuen amak aldaketa handiak sortzen ditu genero kontzeptuaren 

definizioan.Generoaren performantziaz hitz egiten hasten da eta genero ikerketaren nortasunean 

eraikuntza sozialari garrantzia ematen dio.  

 

 Gure gizartea sexualizatua da. Genero kontzeptuak desberdintasun sozialaren gainean  

eraikitzen diren ezberdintasun sozialak adierazten ditu. Hau da, maskulinotasuna eta 

femeninotasuna eraikitzeko prozesu psikosozialari egiten dio erreferentzia. Prozesu hori pertsona 

baten sexua zein den jakiten denean hasten da, gehienetan sortu baino lehen, hala nola galtzerdi 

urdinak edota arrosak erosiz. Pertsona sozializazio prozesuaren bidez eraikitzen da, honela 

sentitzeko eta jarduteko era markatuko duen rol batzuk erakusten zaizkio.  

 

 Ikerketa honetan, Connellek eta Del Vallek proposatzen duten genero sistemaz hitz egingo 

dut. Beraiek sozial erlazioetan oinarritzen dira eta ez identitate esentzial edota biologiko batean. 

“Dentro de la denominada teoría de los sistemas de género, el género es considerado un concepto 

relacional, una estructura de relaciones sociales, la forma en que se ordena la practica social 

”(Connell, 1987:456) “Frente a nociones como la de “patriarcado” o “sistema sexo-género”, se 

adopta hoy día en antropología el concepto de “sistema de género”, mas útil para mostrar que la 

diferencia  también la biológica se construye de una determinada manera en un marco global  y 

local concretos donde estructura social y acción humana están estrechamente interrelacionadas 

”(Del Valle, eta al., 2002: 21)  

 

Genero-rolak gizartean hain finkatuta daudenez oso zaila da horiek ikasitako zerbait direla 

ulertzea, naturaltzat hartzen ditugulako, sexu bakoitzak berezko dituenak. Genero-rolek botere- 
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harremanak sortu dituzte, eta azken horien gauzapen nagusia gizonezkoen dominazioa eta 

emakumezkoen mendekotasuna izan da. Patriarkal gizarte batean bizi gara, non jarrera sexistak, hau 

da sexuan oinarritutako estereotipazioa eta diskriminazioak jasaten diren batez ere emakumeen 

kasuan. 

 Femenino edo maskulino eraikuntza sozial horri genero-identitatea deritzo, eta sexu 

bakoitzari dagozkion jarduerei erreferentzia egiten die: zein objektu, leku, kolore hartzen dira 

femeninotzat eta zein maskulinotzat. Jokabide-arauak, emakume ala gizon moduan ongi ari garen 

jakiteko eta gizarte baten berezko genero estereotipoak segitzeko eginak dira. Honela, ikusten dugu 

gizarte gehienak generoan oinarritutako estratifikazio batean sustraitzen direla, aberastasun, botere 

eta pribilegio ezberdintasunak sortuz emakume eta gizonen artean. Estereotipoak, denbora eta 

espazioren arabera aldakorrak izaten dira, baina okzidental estereotipoez hitz egitean dugunean 

gizon eta emakume izaera eta sentiera hauetaz mintzo gara: 

 

• Gizonak : adorea, independentzia, arrazionaltasuna, segurtasuna, indarra, erabakitzeko 

gaitasuna, apaltasuna eta akzioa. 

• Emakumeak : ikara, dependentzia, afektibitatea, ziurtasun eza, ahultasuna, zalantzak, 

konplexutasuna eta pasibotasuna. 

 

 Gizonezko eta emakumezkoen funtzioak, naturalizazioan oinarritzen dira. Ugalketaren rola, 

emakumeei doakio, biologikoki emakumeak (emea/umea) umeak sortzen dituenez, zaintza 

funtzioak lotzen zaizkio. Hau da seme-alabak, etxea, gaixoak, familiakoak eta komunitatea 

zaintzeko arduradun naturalak bezala ikusten dira. Eta gizonei aldiz beraien gorputzaren indar 

naturala oinarritzat hartuta, lana, gerlak eta gatazkak guneak zuzenduak zaizkie. Genero eta gatazka 

estereotipoetan oinarritzen bagira, gizona biologikoki indarra duenak biolentzia erabiltzen ahal du 

eta aldiz emakumea naturalki baketsutzat hartzen da. Genero-rol horien bidez, gizarteak betebehar, 

aurreikuspen eta debeku ezberdinak ikasten dizkie gizonezko eta emakumezkoei. 

 

 Emakumeak feminitate eredu tradizionalean hezitzen dira, eredu hortik kanpo dauden 

emakumeak etengabeko oztopoekin bizi dira egunerokoan. Honela sortzen dira dikotomiak, 

emakume ona eta txarra, birjina eta puta. 
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3.2.Zer da militantzia? 

  

 Militantzia edota aktibismo politikoa oso anitza da, alda daiteke herrien artean edota 

eskualdeen artean baita erakunde desberdinen artean ere. Adibidez, neskez osatutako talde feminista 

batean  edota gazte erakunde misto batean praktika militanteak desberdinak dira. Dibertsitate 

honetan, bakoitzak bere lekua aurkitu behar du, izan sexu, genero, adin, estatus ekonomiko, 

identitate etniko-kultural, hautu sexual, hizkuntza eta abar.  

 

 Militantziaren inguruko ikerketa burutu du Joxemi Zumalabe Fundazioak bi urtean zehar. 

Hona hemen militantziaren inguruko definizioa:“Militantzia edo parte hartze politikoa aberaste 

edo askatze pertsonal modu bat da. Bizitzaren zentzua eta identitatea ematen duena. Gure 

biografietan zentrala bihurtzen da: harremanak, lagunak, ligeak... Munduan egoteko modu bat da, 

pentsatzeko modu bat, harremanak izateko modu bat, sentitzeko modu bat. Apalategi mentala da. 

Batzuei asko edo ia dena eman die militantziak. Militantziak zentzua eta identitatea ematen digu.”( 

JZF, 2014:21) 

 

 Gizarte patriarkatuaren eraginak edozein elkarte, erakunde eta kolektiboen jardueretan topa 

ditzakegu. Harremanetan ematen diren indarkeriak hain sotilak direnez, zaila egiten zaigu ikustea 

zapaltzaile eta zapaldu egoerak daudela. Harreman ereduak eta botere asimetriak ez dira naturalak, 

sistema kapitalista eta heteropatriarkala mantentzea dute xede eta horretarako antolatuta daude. 

Indarkeria sexista emakumeak zapalkuntza sozial, ekonomiko eta ideologikora lotzeko ezinbesteko 

tresna da sistema heteropatriarkalarentzat.  

 

Militantzian zailtasunak badira genero desorekak identifikatzeko eta ber maneran ekiditeko. 

Emantzipazioaz hitz egiten dugunean, adibide ona dugu feminismoa balore bezala gaurdanik 

martxan emateko. Militantzia orokorrean mundu maskulinoaren eskuetan izan da. Emakumeek 

baldintza eta egoera zailagoak bizi ditugu parte-hartze politikoan. Mendeetan zehar politika mundua 

gizonezkoen eremua izan da eta segitzen du izaten. Adibidez aintzin erregimenaren frantziar 

legeetan idatzia zen emakumeak ez zutela errol politikorik eduki behar. Iraultza garaiko lehen 
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aldarrikapenak etorri ziren Olympe de Gouges bezalako emakumeekin. Gaur egun ere sistema  

politikoa androzentrista da, parekidetasun politika faltsu bat daukagula sinistarazi nahi digute. 

 

 Identitateari lotzen dugun bezala, parte hartze politikoak etika, denbora, pertsonen arteko 

harremanak edota profesionalizazio puntuak ikutzen ditu ere. Etikari dagokionez, bi kontzeptu 

desberdintzen dira: alde batetik sakrifikazioa eta bestetik bizipoza. Euskal Herriko nazio askapen 

borroka armatuan hainbat gizon eta emakume sakrifikatu dira militantzian, berain bizitza pertsonala 

alde batera utziz eta autozaintza ukatuz. Hil ala bizi esan nahiaren oinarripean asko buru belarri 

sartu dira militantzian beraien bizitza jokoan ezarriz. Gaur egun, asetasunari geroz eta garrantzi 

gehiago ematen zaio. Bizipozaren kontzeptuak gaur egungo militantzian geroz eta leku handiagoa 

hartzen du. Adibide argia dugu, Ernai
2
 izeneko gazte erakundeak militantzia eredu berrien inguruan 

eramandako lana. “Pertsonak izaki sozialak gara, bizitzeko elkarren beharra dugu, harremantzeko 

beharra; [...] argi dagoena zera da: harremandu egiten garela, harremanak egiten ditugula, 

harremanak egiten gaituztela.” (Ernai, 2013: 11). Ernaiek ateratako txostenean argi agertzen da, 

harremanek garrantzia handia dutela norbanakoan eta erakundearen helburu bihurtzen direla 

elkarren arteko ongi izatea eta zaintza. Egunero harremantzen gira eta militantzian ere kolektibo bat 

osatzen dugu norbanakoz osatutako multzo bat eraikiz. Elkar ekintzaz helburuak lortzeko ekimenak 

antolatzen dira, beti ere militanteen arteko harremanak oinarritzat hartuta. Ernaien urrats feminista 

txostenean, beraien helburu, estrategia eta alternatibak proposatzen dituzte erakundea eta 

norbanakoa feminismoaren bidea hartzeko. Sistema patriarkatuari aurre egiteko beraiek bizitza 

oinarritzat hartzea proposatzen dute eta ondorioz zaintza harremanak lehenestea. Sistemaren 

erdigunean bizitza kokatuz zaintzarako ardura sozial eta kolektiboan suposatzen da, honela 

inguruarekiko, gizartearekiko eta pertsonekiko zaintza ekinbide politikoaren erdigunean ematen da. 

Ezker abertzalearen gazte erakunde honek feminismoaren alorrean hausnarketa bideratzen ditu.  

 

 Ezker Abertzalearen baitan militantzia maskulinoagoa izan da, honek emakumeengan 

frustrazioa sorraraziz. Aukera politikoetan gizonek zuten lehentasuna. XX.mende bukaeran 

militanteak aukeratzeko momentuan emakumeen sarbidea zailagoa zen. Urteak igaro dira eta  

sartzeko bideak erresten joan dira. Orokorrean, emakumeari lan munduko ateak ideki zaizkionean  

                                                 
2
 Ernai Ezker Abertzalearen baitan kokatzen den Euska Herriko gazte antolakunde independentista, sozialista, 

feminista eta iraultzailea da.2013 urtean sortu zen. 
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mundu publiko/politikoko lehioak ideki zaizkio. Horrekin batera sindikalismoa eta lan eskubideak 

garatuz joan dira. Emakumeen militatzeko grina handitzen joan da. Bestalde denboraren kudeaketa 

aldaketak ere bere garrantzia izan du . Emakume batzuk militatzeko denbora edukitzeak  parte-

hartze politikoan lekua hartzea ekarri du. Ezker abertzalean kontzientzia aldaketa bat ere bizi izan 

da eta emantzipazio fenomeno baten bitartez emakumeek erakunde edota elkarteetan militatzeko 

aukera, gogoa eta lekua izan dute. 

 

Ezker abertzalearen parte-hartze politikoan parekidetasunari garrantzia gehiago ematen ari 

zaio, baina “Lekurik ba al du, esate baterako, jendarte feminista baten aldarria egiten duen 

kolektiboek bere baitako funtzionamenduetan genero asimetriak kritikoki baloratu eta gainditzeko 

bitarteko gabe aritzeak?“( JZF, 2014:43). 

 

 Mikropolitikak: zaintza harremanak eta emozioak. 

 

 Pertsonen arteko harremanak ezinbestekoak dira militantzian, hau da elkarte, erakunde edota 

kolektiboetan lan egiten duten pertsonek elkartrukatzen dute. Gizarteen artean harremanez hitz 

egiten dugunean ezinbestean emozioak eta elkar zaintza aipatu behar ditugu. 

 

Militanteak pertsonak diren heinean, emozio eta sentimenduz osatutako gizakiak dira. Talde 

batean militatzeak ez dakar estrategiak eta helburuak  bakarrik diseinatzen ikastea, baita elkarren 

artean bizitzea, talde lanak egitea edota harremanak sortzea ere. Aktibismo politikoa ez da bileretara 

mugatzen, parte-hartze politikoak harreman afektiboak sortzen ditu kideen artean.Talde batean 

frustrazioa, gatazkak, botere harremanak, kidetasuna, elkartasuna, maitasun harremanak, 

afektibitatea, ulermena, gogoa, erabakiak eta talde beraren kudeaketak badu bere garrantzia ( JZF, 

2014). 

 Arlo sozio-emozionalari eta harremanei arreta eman behar zaio militantzia makropolitikan 

bakarrik ez zentratzeko. LatinoAmerikan “senti-cuerpo-pensantes” nozioa aipatzen dute. Askotan  

 

militantziak pentsatu ekintzari garrantzia ematen dio, hala nola bilkurak, eztabaidak, 

txostenak...eginez,baina sentitu eta gorputza praktika politikoan garatu behar diren ezaugarriak dira 
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( JZF, 2014). 

 

 David Vercauterek, “Micropolitiques des groupes, pour une écologie des pratiques 

collectives” liburuan, talde militanteen baldintzak hobetzen saiatzeko mikropolitika aztertzen du. 

Berak dio “ez gara talde, bilakatzen gara. Beraz bilatze posibilitate hori eraikitzekoa 

da.”
3
(Vercauteren, 2011: 9). Talde guztietan mikropolika bat badago baina gehienetan harremanei 

garrantzia gutxi ematen zaio:  Posible litzateke harremanaz  hitz egiteko orduan honen zailtasunak ( 

pentsamendua eta gorputzaren artean, existentzia moduen artean eta beraien artikulazio 

koletiboak, “artifizio” eta taldeen artean) baduela zer ikusia kultura modernoarekin, mundua bitan 

zatitu duena barnekoa eta kanpokoarekin, kontzientzia (edota ezagutza) eta sinesmenarekin...”
4
 

(Vercauteren, 2011: 11) 

 

Danièle Kergoat-ek  “erlazio sozial eta sexual ”eta “mugimendu sozial sexuala” nozioak 

aipatzen hasten da. Militantzia erakunde edota elkarteetan erlazioak dominazioan oinarritzen direla 

azpimarratuz . (Kergoat eta Al.,1992). 

 

Kontzeptuak definitu ondoren partehartze politikoa eta generoa atalean sartuko gara. Alde 

batetik genero espazio sozio-politikoak aipatzeko eta bestetik genero sistema honek militantzian 

duen eragina azaltzeko. 

 

 

 

 

 

                                                 

3 
  Itzulpena nerea da. Originalak honela dio:” On n'est pas groupe, on le devient. La posibilité de ce 

devenir est donc à construire”. 

 

4 
  Itzulpena nerea da. Originalak honela dio: “ Il est possible que également que norte difficulté à 

appréhender la question de la relation ( entre la pensée et le corps, entre les modes d'existance et leurs articulations 

collectives, entre les”artifices” et le groupe) ait un lien avec cette cultur moderne qui à découpé le monde entre intérieur 

et extérieur, entre conscience (ou connaissance) et croyance...” 
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4.PARTEHARTZE POLITIKOA ETA GENEROA 

 

4.1. Espazio sozio-politikoa eta generoa  

 

Parte-hartze politikoan generoak espazio batzuk definitzen ditu. Urteetan mugimendu 

feministak pribatu eta publikoaren dikotomia hausteko asmoaz borrokatu izan da. Emakumeak 

parte-hartze politikora iristeko oztopoetatik bat espazioa da. Politika esfera publikoaren parte 

bezala kontsideratu da eta esfera hori historikoki gizonezkoei zuzendutako eremu bat izan da; 

politika maskulinizatutako gunea da. Publiko-pribatu dikotomiak oraindik ere erreproduzitzen dira, 

gizarte mugimenduetan etxeko eta zaintza lanak familian konpondu beharreko jarduera bezala 

ulertzen dira, horien balio politiko guztia kenduz. Parte hartze politikoan pertsonen behar izanak 

kontutan hartzen baldin badira jardun politikoaren “etxekotzeak” erdigunean kokatzea suposatzen 

du. Honela espazioa handitzen dugu, eremu formaletik (bilera, erakundeak...) haratago  zaintza 

espazioetara handituz (Sagastizabal, 2012). 

 

“Los cuidados son un lugar privilegiado para visualizar el profundo conflicto entre el 

capital y la vida, para ver cómo opera y cómo se maneja socialmente; como se encarna en nuestros 

cuerpos, cuerpos que tienen sexo y que tienen emociones. Un lugar privilegiado para desenredar la 

madeja de los sistemas de jerarquización social que han determinado históricamente el reparto de 

posiciones en un sistema inherentemente desigual” (Pérez Orozco, 2006:1) 

 

Publiko/pribatu dualismoak ideologia patriarkal liberaletik dator. Baina pribatu 

nozioan“pribatasun maskulinoaz” aparte domestifikazio kategoaria sartu behar da, hala nola 

besteentzat egiten dena. Errealitatean emakumeei zuzenduta diren ekintzak. Zerbitzu egoera hauek 

denbora eta espazio zehatz batzuetan kokatzen dira, zaintza lanak... Publiko/pribatu dikotomia 

liberalak emakumeak partehartze sozial eta politikotik at uzten ditu, espazio pribatuetan sailkatuz.( 

Zabala, 2009). 

 

Genero espazio sozio-politikoen arloan Luce Irigarayek zion “las mujeres quedan reducidas 

a los espacios internos de su matriz o de sus sexo, la medida en que estos son utiles para la 
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procreaccion y el deseo de los hombres” (Irigaray, 1992:46). Emakumeak bere identitate autonomo 

eta libre bat lortzeko kanpo espazio baten beharraren garrantzia azpimarratzen zuen. Azken 

urteotan, teoria feministek hainbat diziplina desberdinetatik beraien ikerketak garatu dituzte genero 

inpaktoa aztertuz espazioan. 

 

 “La asignacion a la mujer de un lugar concreto no es solo la base de un amplio abanico de 

instituciones que van de la familia al puesto de trabajo, o del centro comercial a las instituciones 

politicas, sino tambien un aspecto esencial del pensamiento ilustrado occidental, de la estructura y 

divison del conocimiento y de los temas que deben estudiarse dentro de tales divisiones” (Mc 

Dowell,1999:27) 

 

  Espazio sozio-politikoa hartzen baldin badugu, gaur egun ere ikus dezakegu gizonaren 

esparrua dela. “En un marco tan influyente y significativo como es el socio-político, las jerarquías 

que se han ido creando se han caracterizado por la subordinación del género femenino, relegando 

los derechos y deberes de la mujeres a un segundo plano” (Cuder , Gallego eta Pérez , 2005 :19) 

 

 Genero eta demokrazia izeneko atalean Hilary Footif-ek azaltzen digu zer den espazio 

politikoa eta horretarako Europar Parlamentuaren adibidea jartzen du, politika formal baten 

esparruak aztertuz. 

 

 “Lo que constituye el “espacio” de la política, las preguntas distintas entre espacios 

“públicos” y “privados”, ha sido la clave del interés tradicional de las feministas en lo “político”. 

Las feministas han usado tradicionalmente la palabra  político” de dos maneras muy diferentes, 

por un lado indicando que las mujeres están excluidas de la “política”, y por el otro que el 

feminismo es fundamentalmente político. Al hacerlo, lógicamente, emplean el término “político” de 

maneras radicalmente diferentes, y claramente someten la noción de lo “político” a un escrutinio 

detallado.” (Cuder, Gallego eta Pérez, 2005: 53). 

 

 

Beraz, militantziaren  mugak berdefinitu beharko genituzke, dikotomi hauek hautsiz: 

pribatu/publiko, politiko/domestiko eta erresistentzia/ ekintza politiko. Dena politikoa da eta 
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espazio sexualizatuak apurtu behar dira. Genero sistemak espazioan eragin duen bezala militantzian 

ere pisu handia dauka. 

 

4.2. Feminismoa eta militantzia 

 

Silvia Pirisek hausnarketa interesgarria plazaratu du aurten, feminismoa eta antolakuntza 

mistoen inguruan. Feminismoa definitzeko momentuan Victoria Sauen hitzak hartzen ditu: 

 

“El feminismo como movimiento social y político (…) supone la toma de conciencia de las 

mujeres como grupo o colectivo  humano,  de  la  opresión,  dominación,  y explotación de que han 

sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas 

fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su 

sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera” (Piris, 2015:10) 

 

Feminismoak emakumeen emantzipazioa bultzatzen du, kontzientzia hartzeko, dominazioa 

bisualizatzeko eta antolakuntza eta borrokak artikulatzeko. Bestalde, feminismoak pertsonala dena 

politizatzen du, denen egunerokoa kuestionatuz. Iraultza gure barnetik hasten da, gure nortasuna, 

erlazio eta bizia eraikitzen dugun unetik. 

 

Agenda politikan feminismoa ez da lehentasuna, beti bigarren planoan jartzen da. Bestalde, 

feminismoa emakumeen zuzendua balitz bezala kontsideratua da, alta gizonek ere feminismoan 

militatzen ahal dute. Azkenik, militantzian lidergoaren eraikuntza sartzen da, “militantzia onaren” 

itxura. (Piris, 2015) 

 

Silvia Pirisentzat, feminismoak erakundeetako zentralitatea edukitzeko hiru giltza  daude: 

 

 

1. Errekonozimendua: Feminismoaren behar izana erakundeetan zihurtatu behar da, 

eta horretarako estrategiak martxan eman behar ditugu. 

2. Sorkuntza: Kolektiboki imaginazioa behar da, erakundeak eta elkarteak antolatzeko. 
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3. Aliantzak: Aliantzak behar ditugu pribatizazioa apurtzeko, bizitzaren 

sostenibilitatearentzat, partehartzea eta demokrazia berdefinitzeko eta egunerokoa politizatzeko. 

 

Parte-hartze politikoaren mundua gizonezkoei zuzendua baldin bada  ere emakumeek berain 

eskubideen alde borrokatu dira eta segitzendute . Atal honetan, borroka feministak eraman dituen 

borroka batzuen aipamena eginen dugu. Emantzipazio politikoari esker emakumeek parte-hartze 

politikoan beraien lekua hartzen dutela erakutsiz. 

Emakumeak  parte-hartze politikoan lekua eraikitzen hasten dira bozka eskubideen alde 

edota lan munduko baldintza duinen alde borrokatzen hasten direnean. Subjektu politiko gisa 

kontsideratuak izan nahi dute eta ez gizonen menpe egon. Geroago, feminismoa eta LGTB 

mugimenduek transformazio makrosozialak dakartzate emakumeen borrokan. Mugimendu 

feministak hiru olatu handi ezagutu ditu eta beti emakumearen inplikazio handia sortu du. 

Emakumeen bizitzetan, eraldaketa makro-estrukturalak ekarri ditu  kontrazepzioak eta 

abortuaren eskubideak. Mugimendu feministak eramandako hainbat borroken ondotik lortu diren 

aurrerapausoek emakumeen partehartze politikoan eragina izan dute. Taldeetan militatzeak 

emakume militanteei konpetentziak, erlazio sareak eta egiteko moldeak bereganatzeko aukerak 

ekarri dizkie.( Fillieule eta Roux, 2009) 

Ikus dezakegu emakumeen borroketan militatzeko metodologia eta estrategia desberdinak 

izan direla eta daudela. Ainitzetan emakumeek beraien emakume izaera goraipatu dute berain 

helburuak lortzeko asmoz. Adibidez , Argentinako Maiatza plazako amak 1977 urtean 

manifestazioak antolatzen hasi ziren beraien haur eta gizonen desagertzea salatzeko. Honela beraien 

emakume eta ama izaera borrokaren zentralitatean ezartzen dute helburu estrategiko bezala. 

Emakumeak militatzerakoan erresistentzia modu desberdinak garatzen joan dira, izan zartagiak joz  

 

(pribatu/publiko; domestiko/politiko nozioen sinbolismoa); ez mugituz; borrokalariak gordetuz; 

sexu grebak eginez.... 
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Militatzeko modu femenino bat badela aztertua izan da hainbat ikerketetan. Emakumeek 

gehiago konstatazioa eta lekukotasuna adierazten dute eta gizonek analisi politiko eta 

estrategikoetan erreskiago sartzen dira. (Fillieule eta Roux, 2009). Genero desberdintasun sozialak 

lan militantzia motak erreproduzitzen ditu, baina talde militanteko kideek ere ekoizten dituzte 

mailakatze espezifikoak arau nahiko formal batzuen arabera pertsonen errolak orientatuz. 

Ohar gaitezke, mugimendu feministan espreski antolatzeko forma dezentralizatuak eta ez 

hierarkikoak hautatzen direla. Antolakuntza sozial inklusiboak eta ez patriarkalak sortzeko forma 

berriak bilatzen dira. Antolakuntza androzentrismotik urrunduz botereen erlazio horizontalei 

garrantzia ematen zaiela. Beraien militantzia atentzio, emozio, enpatia eta zaintzan balorizatzen 

dira. Mugimendu feminista batzuek militantzia hierarkiko eta andozentristari alternatibak sortzen 

saiatzen dira. Jo Freeman estatubatuarrak,emakumeen askatze mugimenduko militantea izan da eta 

1970 urtean  “La tyrannie de l’absence de structure” testua idatzi zuen. Mugimenduen antolaketari 

buruz hitz egiten du, militante elitistak kritikatzen ditu eta estrukturazio demokratikoa aldarrikatzen. 

4.3. Denbora eta amatasuna 

Emakumeen parte-hartze politikoa baldintzatzen duten faktoreetako bi aztertuko ditugu: 

denbora eta amatasuna. Militantziarentzat denbora faktore garrantzitsu bat da, izan 

egunerokotasunean edota ibilbide biografikoari lotuta. Feminismotik hainbat irakurketa eginak izan 

dira, denbora eta amatasunaren inguruan. Militantziaren sistema andozentristan bi irizpide hauek 

militatzeko oztopotzat joak dira. 

Feminismotik argi erakutsia da, amek militatzeko zailtasun gehiagodutela . Denborari lotuta, 

askotan bikote heterosexualetan ama da haurraz arduratzen eta aita militatzen. Emakumea 

historikoki erreprodukzio lanetan zuzendua izan da, biologikoki berak duelako gaitasuna haurra 

mundurat ezartzeko. Gizonak kultura eta politika arloetan bideratuak izan dira aldiz emakumeak  

 

biologokoa eta naturala den  arloetara. “ Jendarte kapitalista patriarkalak bizitzaren mantentzea eta 

erreproduzitzea geroz eta nekezagoa bihurtzen dutela esaten dugu. Behar material, afektibo eta 

erlazionalak asetzea aldapa gora egiten zaigu: etxea atondu, lanera joan, erosketak egin, fakturak 

egunean eraman, kotxea zaindu, haurrak jantzi, haurrak jaso, janaria prestatu, medikuenera joan, 
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garbitu, senide kideak lagundu/zaindu, ikasketa bekak lortu.. askorentzat eguneroko maratoi 

amaiezina da, bereziki emakumeentzat.” ( JZF, 2013:26) 

Militantzia generoaren azterketarik gabe ezin dugu ulertu. Emakumeak eta gizonek politikan 

sartzean errola eta modu batzuk erreproduzitzen dituzte. Beraien militantzian denbora eta bizi ziklo 

biologikoaren banaketak baldintzatzen dituMilitatzeko konpromezua hartzeko momentuan gizon 

edota emakume batek ez ditu aukera berdinak. Generoaren eraikuntza sozialak emakumeen parte 

hartze politikoa baldintzatzen du, espazio maskulino batean emakumeek beraien lekua egin behar 

dutelakotz. 

Bigarren atala bukatzeko orduan erran genezake emakumearen papera gizonen azpitik 

ematen dela gizarte patriarkatu honetan, izan lanean, bizitza publiko zein pribatuan eta baita ere 

politika arloan.“Los estudios de la mujer – más adelante de las mujeres-- partieron de la necesidad 

de visibilizar y dar protagonismo a las mujeres como sujetos activos de la vida y de las ciencias 

sociales. Pero el énfasis en las mujeres, como seres constantemente construidos en relación a un 

individuo masculino, ha tenido una consecuencia negativa, ya que ha llevado a asumir que ser 

hombre es neutro u universal; es decir se ha naturalizado y normalizado al varón de la misma 

forma que se había hecho con la mujer”. (Esteban, 2012: 26) 

  

Ikuspegi feministatik, emakumearen partehartze politikoa oztopoz beteta dela ikusi dugu. 

Emakumeak garaietan zehar ahalduntzen joan dira, askorentzat feminismo borroketan murgilduz. 

Emakumea subjektu politikotzat jo behar da eta partehartze politikoan bai espazio eta metodologiak 

eraldatu behar dira, militantzia sistema andozentrista eta hierarkikoa amaituz. 

 

 

 

 

 



[Texte] 

               

22 

 

 

5. NAZIO ASKAPEN MUGIMENDUAREN KASUAN 

 

 Marko teoriko honetako azken atalean sartuko gara. Alde batetik generoa eta nazioaren 

arteko erlazioa nolakoa den ulertzen saiatuko gara, emakumea eta nazionalismoaren arteko erlazioa 

landuz. Eta bestetik gorputzari lekua egingo diogu, nazio askapen mugimeduan irudi hegemonikoa 

nolakoa den azalduz. 

 

5.1.Generoa eta nazioa  

 

 Atal honetan, Euskal Herriko gatazka politikoan zentratuz, emakumearen papera nolakoa 

den erakusten saiatuko naiz. Hainbat alderdi edota talderen aipamenak eginez, Euskal Herriko nazio 

askapen mugimenduan emakumeen presentzia landuko dugu. Hasiera batean EAJ-tan izan zen 

mugimendua azalduko dut eta ondotik ezker abertzalean zentratuko naiz. 

 

 Emakume Abertzale Batza 

 

Lehen emakume abertzaleak Emakume Abertzale Batza (EAB)-n elkartzen dira.  EAB 1922 

urtean EAJ inguruan sortzen den elkarte bat da, nun lehen aldikotz emakumeak politikoki 

inplikatzen diren. Jadanik EAJ-ak emakumearen irudi bat isladatzen zuen, ama zena eta baserrian 

lan egiten egoten zena, emakumearen inguruan genero naturalizatu identitate bat sortuz. Euskal 

nazionalismoaz hitz egiten dugunean ezin dugu ahantzi Telesforo Monzon gizona; “En la historia 

del nacionalismo vasco, Telesforo Monzon Ortzi de Urruela ocupa un lugar especial y único: en su 

larga vida política llego a ser sucesivamente un destacado y carismático dirigente en ambos 

sectores del nacionalismo.”( Santiago de; De la Garrnja,Mees eta Casquete, 2012: 619)  

 

Politikoki oso engainatua zen, hasieran Euskal Alderdi Jeltzalearekin (EAJ) eta ondotik 

Herri Batasunean (HB). EAJ garaian mitin asko eman zituen eta askotan emakumeei buruz hitz 

egiten zuen. “Siendo probamente el político que mas mítines dio ante las mujeres nacionalistas de 

Emakume Abertzale Batza, no dejo lugar a dudas sobre cual debía ser el papel a cumplir por la  



[Texte] 

               

23 

 

 

mujer nacionalista ( - Emakume):  

 

No se trata de poner barreras a la inteligencia; cuanto mas sepa la mujer, mejor: pero 

conviene tener presente que el fin  principal de la mujer vasca es ser buena esposa u buena madre, 

y si le queda tiempo, procurar que todas las emakumes hagan lo propio [...]. 

Es preciso, añade, que las jóvenes, ocho o diez años antes del matrimonio, sepan cual ha de 

ser su fin y guarden sus mas puros sentimientos para el que ha de ser padre de sus hijos. Y después, 

ya en la vida matrimonial, no les importe ser dominadas por el marido, que, a fin de cuentas, el ser 

dominado es prueba de que se ama mas intensamente (Euzkadi, 23X-1931) ( Santiago de; De la 

Garrnja,Mees eta Casquete,2012: 622) 

 

Adierazpen hauekin ongi ikusten ahal dugu Monzonek nolako papera ematen zion euskal 

emakumeari ; ama “ona” izatea. Bestalde, bere kantuko hitzetan iraultzailearen irudi hegemoniko 

maskulinoa goraipatzen du. “Bidean anaia erortzen bazaik,lepoan hartu ta segi aurrera!”  

 

EAB elkartean nahiz eta emakumeek militatzeko aukera izan, ohar gaitezke gizonen 

menpekotasunean oinarrituak zirela. Alderdi kristau eta hierarkiko baten menpe ziren.“ EABk 

EAJrekin izango duen erlazioa “menpekotasun onartuarena” izango da (Del Valle, 1985 :243), 

eta espazioen banaketan ere irudikatuko da: gizonezkoek politikaren esparrua bereganatuko dute, 

eta emakumeek esparru pribatua, berehalakotasuna eskatzen duten gauzen antolatzaileak izango 

dira, azpiegituren hornikuntzan arituko direnak”. (Echevarrieta  2013:19).  

 

 Emakume aktibistak piskanaka antolatzen hasten dira, genero diskurtso hegemonikoak 

mugiaraziz. Euskal nazionalismoaren hedapenak leku garrantzitsu bat izan du EAJ alderdian. 

Polixene Trabuduaren kasua aztertzean ikus dezakegu garaian emakume batzuk beraien 

subjektibitate politikoa garatzen joan direla eskemak apurtuz. Emakume nazionalistaren nortasuna 

“La madres de la patria” izenean eraikitzen joan zen eta emakume zaintza lanetan identifikatzen 

zen. 20 eta 30 urteetan hasi zen emakumeen inkorporazioa borrokari. Emakume euskaldunek nazio 

eraikuntzaren prozesuan paper garrantzitsua izan zuten. Emakumeraen irudia propaganda egiteko 

erabilia izan zen garaian, hala nola emakumeak hizkuntzaren transmitzailetzat hartzen ziren.  
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Emakume eta ama onaren papera zuzenduta zuten. Ekintza politiko femeninoak amaren diskurtsotik 

egiten ziren. (Llona, 2007).  

 

 Zer da nazionalismoa? 

 

Nazionalismoaren hurbilpen txiki bat egiteko Benedict Andersonen lanak aipatuko ditut. 

Andersonek 1983an nazionalismoari “comunidad imaginada”nozioa lotzen dio. Nazio kontzeptu 

berria sortzen du: nazio batean parte sentitzen direnek ikuspegi kultural batetik dute imaginatzen 

nazioa. Nazionalismoa definitzerakoan kultura faktoreei garrantzia ematen zaio; generoa, etnia 

“kultura” arloan sartzen hasten dira eta lehenagoko kontzeptuak hala nola ideologikoak, politikoak 

edota ekonomikoak ere atxikitzen dira. Nazionalismoari ikuspegi kulturala eta soziala eman behar 

zaio (adb: genero kontzeptua sartuz) eta ez bakarrik politikoa arloa ikusi. 

 

Nazio eraikuntza hiru faktoretan definitzen da: 

1. Lurralde espezifikoa/Estatua 

2. Erlijioa/Kultura 

3. Populua/Arraza/Generoa 

 

Feministek nazioalismo proiektuei buruz salatzen dutena: erreproduzio instrumentalizatua 

garatzea,  hierarkiko edo dominazio erlazioen legitimizazioa eta promozioa egitea, baita nortasun 

maskulino hegemonikoen inguruan imaginatutako eraikuntzak egitea da. Interesgarria da ikustea 

nazionalismoa eta feminismoa  batzen dituen erlazioan emakumeen errekonozimendua ematen dela. 

Emakumeek borrokaren partehartze aktibotik hasita erresistentzia eta superazioa arte, nazionalismo 

borrokak eraman dituzte eta eramaten dituzte. 

 

5.2.Ezker abertzaleren kasua aztergai 

 

Abertzaletasunak frankismoaren aurkako borrokak eta euskara biziberritzeko mugimenduek 

indarra hartu zuten 1960ko hamarraldian, eta emakume ugarik hartu zuten parte herri-borroka 

horietan. 
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Euskal Herriko hainbat mugimendu feministetan emakumeen partehartze politikoa aztertua 

izan da. Leioako Euskal Herriko lehen eta hirugarren jardunaldietan 1977 eta 1994 urteetan 

emakumea politikaguntzan; patriarkatua eta militantzia bikoitza; feminismoaren ikuspegitik 

indarkeriaren eta bakearen azterketa edota emakumea kartzela eta tortura bezalako gaiak lantzen 

dira. (Epelde ; Aranguren ; Retolaza; 2015) polemika handia sortu zuen. 

 

1978an KAS Emakumeak eratu zen, euskal emakumeak kontutan hartuko zituen estrategia 

iraultzailea behar-beharrekotzat jotzen zuten. Emakumeak kontzientzia eta protagonismoa hartu 

behar zutela aldarrikatzen zuten: 

 

“Guztiok ezagutzen dugun topikoa da, nazio askatasunak ez daramala nahi eta ez 

emakumearen askapenera; esperientzia askotan langileriak boterea bereganatu duenean patriarkal 

aginpidetzari gizarte egituretan etengabe eutsi diena, (...) emakumeok egunero eta etengabeko 

borroka eramaten ez badugu gure zapalkuntza espezifikoaren aurka, ezingo dugu etorkizunean 

zapalkuntza eta esplotakuntzarik gabeko gizarterik eraiki (Emakume Abertzale Sozialista,1978)” 

(Epelde; Aranguren ; Retolaza , 2015: 111) 

 

1981 urtean KAS emakumeak desagertzeko bide hartu zuen baina Euskal Herriko askapen 

prozesuan borroka feministaren beharra irudikatu zuten. 

 

80-90 hamarkadan nazionalismoaren eraikuntzan generoaren loturak garrantzia izan zuen. 

Ber garaian mugimendu feministak indar handia zuen. Nazionalismo euskaldunean emakume 

indartsu baten irudia erakusten zen. Trantsizio garai horretan, Euskal Herriaren eraikuntzarekin 

batera matriarkatu mitoa sortzen hasi zen.  

 

1988ko martxoaren 18an EGIZAN antolakunde berriaren aurkezpen publikoa egin zuten. 

KAS ondotik Egizanen jaiotza euskal prozesu iraultzailearen bilakaera izan zen. Euskal Herrian 

ukazioak nazio askapen mugimenduari eskatzen zion antolakuntza iraunkorki egokitu behar zen. 

Ezker Abertzalearen proiektu feminista egin behar zuten. Abangoardiako erakundetzat hartu zuten 

beraien burua eta borroka feminista esparru nagusitzat hartzen zuten. 
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“Gizonak eta emakumeak berdintasunean bizitzeko eta menperatzailerik zein menperaturik 

egongo ez den jendarte bat. Zapalkuntza patriarkala sostengatzen duten egituren kontrako 

antolakuntza zein borroka, eta gure burkideen jarrera kontraesankorrak saihesteko borroka 

ideologikoa, Euskal Herriaren askapen borroka bere osotasunean garatzeko bermea izango da 

(Egizan, 1988) ”(Epelde; Aranguren; Retolaza , 2015: 233) 

 

Egizanek ez zuen lortu ezker abertzaleko antolakunde eta militanteak feminismoaren aldeko 

eragile bihurtzea eta feminismoa zehar-lerro gisa txertatzea. Honela 1988 urtean “Ezker abertzale 

feministarantz” prozesua abian jarri zen, ezker abertzaleko erakunde guztiak eragile feministak 

bihurtzeko helburuarekin. Beraien ustez beharrezkoa zen proiektu politikoa feminismotik 

definitzea. Lehen urratsa 2001eko apirilean egin zen, I.Nazio Batzarrean. Prozesuak hamar urte 

iraun zuen. Gabeziak identifikatzeko diagnostikoak eginez egoera hauek identifikatu zituzten: parte-

hartze desorekatua, kontzientzia feminista eza, emakumeen egoera ikusteko zailtasunak... 

 

Ezker Abertzalean ilegalizazio garaiak eragin zuzena izan zuen, bigarren mailako 

emakumeakak lehen lerrora pasa zirelako. EHAK parlamentarien taldetan denak emakumeak ziren 

salbu gizon bat. Hori gertatu zen gizonak ezin zutelakotz beraien burua aurkeztu. Ezker 

Abertzalearen gazte erakundean prozesu feministaren diagnostika egin zen: ondorioa emakume 

ainitz  zirela arduretan eta gizonak errepresioaren eraginez arduratik at zirelakotz. Bi adibideek 

erakusten digute emakumeen disponibilitatea eta prestutasuna. Ilegalizazio garaian emakumeak 

bozeramaile lanetan ibiliak dira, orain berriz zailtasunak badira emakume bozeramaileak topatzeko. 

 

Ezker Abertzalean hainbat alderdi izan dira, ilegalizazioarengatik.Gaur egun, Sortu izeneko 

ezker abertzale alderdia dago. Sortuk dio emakumea bitartekari lanetan ez dela bakarrik zentratu 

behar. Politika feminista bat martxan jarria dute. Gatazka konponbidean emakumearen izaera 

edukitzea garrantzitsutzat jotzen da baina askotan teoriatik praktikara pasatzeko momentuan gauzak 

ez doaz ongi.  

 

Orokorrean gatazka politikoaren konponbide fase hori erabat maskulinoa da. Negoziaketa 

esparruaren lekua eremu gorenekotzat jotzen da. Saiakerak izan dira emakumeak ardura horietan  
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emateko bainan frustrazio sentsazioak bizi dituzte emakumeek ez dutelakotz benetako lekua 

topatzen. Horrek esan nahi du pertsona bat izendatzeak ez diola ardura ematen. 2005-2007 

Negoziaketa fasean lorpena izan zen feminismoa prozesu demokratikoaren barnean sartu izana. 

Demokraziaren eraikuntzan horretan modu estruktural batean emakume papera bermatzen zen baina 

zailagoa zen  tresnak martxan ematea emakumeezkoek ere partehartzeko. 

 

5.3.E.T.A. eta emakumeak 

 

 Euskadi Ta Askatasuna erakunde armatuan emakumeen presentzia izan da eta bada.  Gatazka 

armatuetan emakumeek ere parte hartzen dute, izan aktiboki erakundeetan militatuz edota pasiboki 

kanpo laguntzak eskainiz. Zurine Rodriguez-ek 2012an egindako tesinan  aipatzen  du, ETAko 

emakumeak komunikazio arloetan nola ikusiak diren. Gaur egun  ETAko emakumeen partehartzeari 

buruzko tesia egiten ari da.  Hasiera batean azaltzen digu, nola gatazka armatuetan gizartea 

eraikitzen den, genero estereotipoak garatuz. 

 

 “los estereotipos que se representan en los territorios que viven una situación de conflicto 

armado se articulan con representaciones sexistas sobre los géneros. La construcción estereotipada 

de la realidad conflictiva trae como consecuencia la emergencia de identidades hegemónicas – 

generalmente masculinas – e identidades subalternas – generalmente femeninas –. “ (Haeri eta 

Puechguirbal Rodriguezen , 2010: 2-7) 

 

 Egoera honen aurrean, genero eraikuntza soziala bi zutabetan ongi bereizten da. Bakoitzaren 

funtzioak definitzen dira, izan gizonarena gerlaria izateko eta izan emakumearena, ama eta 

zaintzailea izateko.  

 

 “Ante esta situación, muchas mujeres cambiarán su estereotipo femenino para emular el 

estereotipo hegemónico masculino como única alternativa a participar en igualdad de condiciones 

en la actividad política” (Cifuentes, 2009 :145-148.) 

 

 Azken batean, gatazka armatuetan, identitate hegemonikoek emakumea biktima paper  
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batean ezarri nahi dute eta gizona biolentzia egile bezala. Baina errealitatea ez da horrela, 

emakumeak ere biolentzia agenteak izan daitezke. Euskal Herriko Gatazka politikoa adibidetzat 

hartuta, E.T.A. erakunde armatuan emakumeen presentzia aztertuko dugu. 

 

 1959 urtean sortzen da erakunde armatua, frankismoaren diktadura garaian. Hasiera batean 

emakumerik ez zen aurkitzen. 60 eta 70 hamarkadan emakumeak masiboki sartzen dira lan 

munduan, baina oraindik kontzientzia falta da emakumeak bete betean onartzeko erakunde 

armatuan. 1970 urtean Burgos prozesuarekin, hiru emakume epaituak dira eta hor publikoki 

agertzen dira emakume aktiboak jendarte aurrean. Ber momentuan emakume kantitate txiki bat 

sartzen da E.T.A.-n denbora osoz. Sartzeari dagokionez, “Las mujeres, por lo tanto, dependían en 

su entrada de los hombres, algo que según Alcedo, “traerá consecuencias una vez dentro de la 

banda armada en donde de forma práctica se instaurará la idea de que los hombres son actores 

principales y las mujeres actrices secundarias”( Alcedo,Rodriguez en , 2012: 23 ) 

 

 Erakunde armatuan, Alcedoren ustez, etarraren prototipoak Badinterrek aipatutako lau 

inperatibo maskulinoak jarraitzen ditu : 

 

1. No ser nada afeminado. Al hombre se le exige la renuncia a sus afectos como prueba segura 

de su limpieza de feminidad. 

2.  Ser un triunfador; el éxito, el poder y la admiración le son consustanciales.  

3. Ser independiente y no contar más que con uno mismo.  

4.  Ser más fuerte que los demás, recurriendo a la violencia si es necesario. 

(Badinter, Zuriñe, 2013: 23 ) 

 

ETA-ren barnean 1965 urtean “Euskal intelektualentzako kartan” deklarazio bat agertzen 

joan zen, non emakumea emakume eta amatzat definitzen zen, baina aipatzen zen gizonen eskubide 

berdinak izan behar zituela bizi politiko, sozial, ekonomiko eta kulturalean. Bigarren karta bat idatzi 

zuten eta honetan emakumeek gizonen eskubide berdinak eduki behar zituztela ez zen agertzen. 
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Erakunde armatuan, emakumeek gizonak baino presio gehiago zuten, beraien baldintzak  

 

desberdinak ziren, hasiera batean erakundean sartzeko baliabide gutxiago zuten, baina gainera 

barnean gehiago erakutsi behar zuten. Miren Alcedoren lanean egindako lekukotasun batek 

erakusten digun bezala: 

 

 “Al principio en nuestro grupo éramos cuatro chicas y tres chicos, que nos conocíamos del 

pueblo. Luego nos quedamos sólo dos chicas, dos chicas que todavía no habíamos hecho más que 

una pequeña cosa, el poner una bomba en algún sitio… vamos que te quiero decir que no habíamos 

todavía nada de nada (…) Nos dijeron para la primera ekintza un poco gorda y nos llamaron y nos 

dijeron: Bueno, pues en tal sitio y en tal hora. Y yo tengo el recuerdo de que las dos comentamos: 

Bueno, según lo que hagamos mañana nos aceptarán. Y era porque éramos tías. Ese recuerdo lo 

tengo de las dos, que teníamos consciencia: si hacemos una chorrada que puede hacer cualquier 

otro, que te puede pasar; según como hubiéramos actuado nos aceptarían o no. Tienes que 

demostrar mucho más siendo tía” (Alcedo,Rodriguez en , 2012: 24 ) 

 

 Erakundeko kide sentitzen ziren lana ongi egin ondoren. ETAko emakumeek diote militante 

bezala onartuak zirela berdin berdin: “Sí, sí, yo creo que sí. Ahora, una vez que te aceptan, yo en 

ese sentido no he notado ninguna discriminación (…) Ya eres otro más. Ya te tienen en cuenta” ( 

Ibidem:24) 

 

 Erakunde armatuetan genero desberdintasunak erreproduzitzen dira, eta honela emakumeek 

posizio subalternoak okupatzen dituzte“los hombres aparecen en la acción armada como héroes o 

víctimas heroicas enfrentando al enemigo y las mujeres como víctimas indirectas o como apoyo 

afectivo a los actores armados” (INO, A.C, 2004 ) 

 

 Rodriguez-ek, ETAko emakumeen perfila, hiru puntutan definitu izan dela uste du. Hauek 

dira identifikatutako irudiak: 

 

 Ama, ahizpa, emaztea eta bikote irudia: Zaintzaile lana eginen duena, bere gizona, anaia, 

laguna etxean itxoingo duena. 
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 Odolzalea eta gaizkilea irudia : «desde la primera imagen a la segunda hay un proceso de 

empoderamiento e independencia de las etarras, ambas imágenes, en cambio, serán  

 

consideradas como imágenes que representan estereotipos de género positivos o 

tradicionales, ya que en ambas la motivación se construye ante la abnegación hacía otro 

sujeto u objeto – en el primer caso hacía el “hombre vasco” y en el segundo hacía el 

“pueblo vasco ». (Rodriguez Z. 42.) 

 Hipersexualitatea, puta irudia : « además de luchar por alguien o algo, luchará por sí misma 

y para sí misma. En este caso, la imagen romperá con la asimetría tradicional de los géneros 

por lo que será representada a partir de estereotipos negativos o subversivos » (ibidem)  

 

Ikusi dugun bezala bai EAB, baita ezker abertzaleko hainbat erakundetan edota ETA talde armatuan 

emakumeen partehartzea egon da. Militantzia sistema hierarkiko eta maskulinotan emakumeak ere 

militatzen dute, batzuek emakumearen askatze eta ahulduntzearen prozesuan indarra jarriz. 

Hurrengo atalean, gorputzaz interesatuko gara.  

 

5.4. Gorputzaren genero eragina 

 

 Nazio askapen mugimenduko gizakien gorputzetan zentratzen baldin bagira, ohar gaitezke 

iraultzailearen irudi hegemonikoa maskulinoa dela. Antropologian eta soziologian gorputzaren 

azterketa handiak eginak izan dira. Mari Luz Estebanen aipatzen duen bezala       “Mugimendu 

sozialak gorputz askoz osatuak dira. Gorputzak hitz egiten du, aldatzen doa garaien arabera. 

Gorputzak aztertuz kultura bat ulertzen ahal da.”  Euskal Herriko militantzia militarraren adarrean, 

gorputzaren errepresentazioak oso profil zehatz batetara zuzenduak izan dira, nahiz eta errealitatean 

gorputz aniztasunez osatutako erakundeak izan. Erakunde armatutako irudia gizonezko gorputzekin 

irudikatzen da. Iheslarien argazkiak ikustean, nahiz eta beltzez izan ohar gaitezke gizonen aurpegiak 

direla. Ezker abertzalean Euskal militantearen irudia gizon gorputzarekin marrazten da eta horretan 
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oinarritu da bere iruditegia garatzeko momentuan, izan argazkien, bideoan, kantuen, olerkien edota 

marrazkien bitartez.  

 

 Gorputz bat definitzeko momentuan bada gizon/emakume irizpidetik haratago. “Making  

 

Gendered People. Bodies, Identities, sexulaities” liburuan Raewyn Connellek gorputzaz hitz egiten 

du. “Es difícil día plantear en cualquier situación y en nuestro cultural, el que los cuerpos de los 

hombres y las mujeres no son tan diferentes como parecen. Tenemos muy interiorizada la idea de 

que existen dos tipos de cuerpos, dos tipos diferentes de personas.”    (Connel, 1998: 449-471) 

 

 “Esas pocas diferencias corporales son amplificadas de forma diferente a través de 

manipular los cuerpos, mientras las diferencias en la capacidad reproductiva se asume que se 

reflejan en otros aspectos de la actividad: la fuerza (las mujeres son débiles), el interés sexual ( 

mas fuerte los hombres); habilidades físicas ( los hombres en mecánica, las mujeres trabajo 

secundarios); intereses de ocio ( hombres, deportes; mujeres, cotillear); carácter (hombres 

agresivos; mujeres cuidadoras)...”( Ibidem: 449-471)  

 

Connellen ustez ez dira bi gorputz bakarrik existitzen baizik eta gorputz desberdin asko. 

Eraikuntza sozialagatik, gizonak, indartsuak izateko eginak dira, biolentzia erabiltzeko, gerla 

egiteko, aldiz emakumeak erreproduzioari zuzenduak dira zaintza lanetan egoteko. 

 

 “La relación de los cuerpos con el proceso social presenta dificultades en el análisis y es un 

constante punto de dificultad en la teoría. La complejidad de los patrones de práctica en que está 

envuelta dicha relación, en la cual los cuerpos son a la vez agentes y objetivos de práctica”. ( 

Ibidem: 449-471)  

 

 Olatz Gonzalez-Abrisketak gorputzari buruzko azterketak egin ditu. Bere 2013ko artikuluan 

euskal pilotaz hitz egiten digu naziorekin lotura eginez. Argiki adierazten du generoak 

nazionalismoan eragin handia izan duela. “En los años 90, la articulación entre identidad nacional 

y género fue uno de esos hallazgos que una vez relevados pareciera imposible que alguna vez se 

hubieran pasado por alto. Acompañado las propuestas postcoloniales y bajo el brillo de los 
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estudios sobre nacionalismo, las pensadores feministas, desde diferentes disciplinas, revelaron los 

procesos mediante los cuales las narrativas de construcción nacional aparecían imbuidas de 

metáforas sexuales y de género que naturalizaban la nación, ocultando la historicidad.” (Gonzales,  

2013) 

 

 Nazioari gorputza ematea atalean Olatzek bi artikulu aipatzen ditu, alde batetik “Género y 

nacion” (1991) Nira Yuval-Davis-ena eta bigarrena “Tiene la nacion” Begoña Aretxagarena. Lehen 

artikuluan, “ Yuval-Davis presenta algunas de las dimensiones en las que la relaciones de género 

devienen necesarias para comprender el fenómeno de las naciones y el nacionalismo, reconociendo 

que hasta entonces nadie había “ intentado un análisis sistemático que establezca las relaciones de 

género y las diferentes dimensiones del proyecto nacionalista” (1996:164). Ella lo inicia 

destacando el papel decisivo que las mujeres ejercen en la producción y reproducción de la 

colectividad nacional y analizando las dimensiones de género implicados en la interpretación de la 

ciudadanía, en la construcción cultural de las colectividades y en la reproducción biológica de la 

nación cultural de las colectividades y en la reproducción biológica de la nación a través del 

control del cuerpo de las mujeres.” 

 

 Bigarren artikuluan Begoña Artetxagak Irlandaren gatazka politikoaz hitz egiten digu genero 

analisi bat eginez. Irlanda libre bat lortzeko genero eraldaketa bat eragin zuten eraikuntza nazionala 

baten bidean. Honela esplikatzen digu Irlandaren kasuan gizon gerlari eta borrokalarien ereduak 

behar zituztela independetzia lortzeko.“ Los intelectuales nacionalistas irlandeses se esforzaron en 

masculinizar la imagen de la nación, feminizada por el colonialismo británico con objeto de 

desposeerla de su capacidad de autodeterminación. Para lograr independencia, Irlanda necesitaba 

de “héroes guerreros que pudieran servir como modelo de héroes nacionales” (Aretxaga, 

1996:211). 

 

 Gizon eta emakume gorputzak nazio askapenean asko desberdintzen dira. Gatazka egoeretan 

emakume gizon eremua handitzen doa eta maskulinitatea indartzen da. Irantzu Mendiak dio gatazka 

egoeretan polarizazio handiagoak egiten direla, adibidez borrokalaria maskulinitatean eta zaintzaria 

feminitatean. “A pesar de la participación activa de las mujeres irlandeses en la lucha de 

liberación nacional, la nueva nación se imaginara y constituirá como una comunidad de varones, y  
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la redención del cuerpo idealizado de la nación se predicara sobre el progresivo control del cuerpo 

de las mujeres (Aretxaga, 1996: 212) “el cuerpo de la nación, desplegándose en dos imágenes 

corporales complementarias: la de la madre que da cuerpos a la nación y la de los hijos varones 

que dan sus cuerpos por la nación.” (Gonzales-Abrisketa , 2013: 93) 

 

 Emakumearen gorputza nazionalismo proiektuetan erabilia izan da nazio zaintzari bezala 

baina etsaiaren partetik emakumearen gorputza ere erabilia izan da biolazio kasuak egiteko. 

Manifestazio nazionalistak diren gatazka kontestuetan  emakumearen gorputza instrumento bezala 

hartzen da . Gerla egoeretan emakume gorputza erabiltzen da biolazio praktikekin. Biolatze 

praktikak egiten dira emakumea suntsitzeko baina baita ere “al sentido de purea étnica de una 

comunidad dada construido en torno a la nocion del honor de la mujer” (Villellas eta Villelas, 

Mujeres en red: 2007). Honela emakumeari biktimazio bikoitzaren prozesua biziarazten diote, bere 

populuaren aurrean estigmatizatua sentiaraziz. Rwanda edota Bosnia Herzegovina herrietan gertatu 

den bezala biolazioa gerla krimatzat kontsideratua da. Euskal Herrian hainbat emakume torturatuak 

eta biolatuak izan dira Español polizien eskuetatik. 

 

Nazionalismoa, gorputza eta generoaren arteko loturak egin ditzakegu. Euskal 

nazionalismoa, bere proiektu nazionalista garatzeko momentuan gizon eta emakumeen gorputz eta 

profil zehatz batzuk sortzen joan da. Independentzia helburu orokorra lortzeko bidean genero 

irizpidea estrategia politikotzat hartua izan da modu kontziente zein inkontzientean. 
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IV. IKERKETA ENPIRIKOA 

 

6. METODOLOGIA 

 

 Masterreko lan honetan erabakitako helburu eta hipotesietara iristeko, aurrez diseinatutako 

metodologia aurkeztuko dizuet. Metodologia atalean aurkituko duzue, ikerketa honetan erabili 

ditudan teknikak eta metodologia. 

 

 6.1. Teknikak: 

 

 Nere ikerketa gaia metodologia kualitatibo batekin aztertu dut, errealitatean esanguratsuak 

diren elementu zehatzak aztertuz. Errealitatearen maila diskurtsiboan oinarritu naiz, eskutuan 

dagoena ikertzeko asmoarekin. Militantzia eredu nagusiaren zergatiak aztertzen ibili naiz eta batez 

ere emakumeen bizipenak ezagutzekon nahikeriarekin. Emakume militanteen fenomenoaren barne 

logika eta estrategiak ezagutzeko, diskurtsoa gizabanakoak egiten duenaren inguruko azalpenean 

eta argumentazio mailan kokatu dut. Metodologia kualitatiboak nere helburu eta hipotesietara 

sakondu ahal izateko aukera eman dit.  

 

Teknikei dagokionez, barne eztabaidak eta elkarrizketak erabili ditut. Gizarte errealitatearen 

konplexutasunaz eta heterogeneotasunaz jabetuz, nere ikerketa euskaraz egiteko hautua hartu dut. 

Honela elkarrizketatutako guztiak euskaldunak dira. Hizkuntzak gizabanakoa eta gizartea lotzeko 

aukera ematen digu. Subjketibotasuna landuz, hizkuntzak besteekin harremantzeko ahalmena 

eskaintzen digu eta nere ikerketa gaia Euskal Herrian kokatzen denez euskaldunekin egitea erabaki 

dut. Marko teorikoan aipu batzuk gazteleraz daude, erabaki dudalakotz egokiago zela hizkuntza 

originalean uztea jakinez irakurleak gaztelera ulertzen dutela. Aldiz frantses aipuei itzulpena egin 

dut badezpada.  

 

Ikerketa kualitatiboa egin dut hurbilpen ez positibista batekin, hau da ikertzaile eta ikerketa  
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objektuaren arteko harremana eduki dudalakotz.Aditu zenbaitek erraiten duten arabera 

elkarrizketatuak ezezagunak izaitea ikerketa objektibotasun  batean mantentzea bermatzen du. 

Baina bi baldintzengatik elkarrizketatuak ezagunak dira, alde batetik nere militantzia ibilbidean 

hainbat pertsona ezagutu ditudalakotz eta pertsona interesgarri horiek elkarrizketatzeko gogoa 

nuelakotz eta bestetik elkarrizketatuak ezagutzeak konfiantzazko harreman bat jadanik edukiz nere 

lana errestu didalakotz, hala nola galdera intimo eta sensibleak pausatzeko aukera gehiago eman dit. 

Gerora azalduko dudanez, hautu egokia izan delakoan nago. Azkenik, ahozko hizkuntzan 

oinarritutako elkarrizketa sakonen bitartez,  interesatzen zaizkidan gaiak jorratu ditut. Elkarrizketak 

ahalbidetu dit gai zehatz batzuen  inguruan ikertzeak. 

 

Ondotik,  ikerlanean  zehar  izandako  prozesua,  eta  metodologiaren  baitan  

erabilitako teknikak azalduko ditut. 

 

  

 Analisi dokumentala 

 

 Hasieran aipatu bezala, aspalditik militantzia eta generoaz ikertzeko gogoa nuen eta 

masterra hasi baino lehen nere kabuz topatzen nituen artikulu, liburu edota dokumentalak jasotzen 

hasia nintzen. Analisi dokumental sakonago bat egin dut Irailetik Abuztura, topatzen nuen guztia 

erositako karpeta batean sailkatuz.Nere lagunen eta familien laguntzari esker nere informazio 

bilketa areagotzen joan da. 

 

 Liburu akademikoen bilaketan desesperatu dut, azpimarratzekoa da gai oso zehatza izanki 

eduki gutxi atzeman ditudala Donosti eta Bilboko liburutegietan. Informazioa batez ere duela gutxi 

egindako ikerketa lanetan topatu dut batez ere master honetako tesinetan. 

 

 Bestalde, konturatu naiz  ikerketa gai konplexua dela, oraindik gutxiegi hausnartua izan 

dena. Ikerketa honetan, Rodriguez, Sagastizabal eta Echevarrieta ikasleek egindako tesinak 

erabilgarritzat jo ditut. 

 



[Texte] 

               

36 

 

 Elkarrizketa sakonak eta hauek aukeratzeko kontuan hartutako irizpideak 

 

Elkarrizketatuen profila osatzeko momentuan Euskal Herriko egoera geografikoa kontutan hartu  

nahi nuen. Hasiera batean 7 elkarrizketa egin nahi nituen probintzi bakoitzatik pertsona bat  

elkarrizketatzeko. Hona hemen elkarrizketatuen taula: 

 

Bizilekua Adina Militantzia 

ibilbidea 

Gatazkaren 

ondorioak 

Ama  Kontzientzia 

feministarik? 

Lapurdi 30 urte Segi-Etxerat- Mutila preso Bai haur bat Bai 

Lapurdi 

(Iheslaria) 

40-45 IA-Jarrai-Ekin-

Egizan-BF-

ETA-LAB 

Klandestinitatea 

Iheslari 

Bai bi haur Bai 

Bizkaia 35-40 IA-Jarrai-

Haika-EPPK-

Batasuna-JZF 

Kartzelan 

egona 6 urtez 

Ez Bai 

Lapurdi 20-25 Segi-EHZ Epaitua Ez Bai 

Baxe-Nafarroa 45-50 Patxa-Batasuna-

Sortu 

Kontuak 

izoztuak. 

Bai Aita, hiru 

haur 

Bai 

 

Elkarrizketatuak hautatzeko momentuan hona hemen azpimarratu ditudan irizpideak: 

 

BIZILEKUA: Garrantzitsua atzematen nuen sorterri desberdineko pertsonak elkarrizketatzea 

ondotik ikusteko ea desberdintasunak badiren jatorriaren araberakoak. Iheslariaren kasuan berez 

Gipuzkoarra da. Iparralde eta Hegoaldeko egoera politikoa desberdina izanki interesgarria da 

ikustea feminismoaren ikuspegi batetik ze motatako militantziak eramanak diren bi aldeetan. 

 

ADINA: Nazio askapen mugimenduak historiko handia duenez, belaunaldi desberdineko pertsonak 

elkarrizketatzea izan dut helburutzat. Orokorrean elkarrizketatuen arteko adin tartea ez da handia. 

Baina erran dezaket, sozializazio politikoari dagokionez, hiru belaunaldi daudela bata 45 urtetik 

gorakoa, besteak 30-40 adin tartekoa eta azkena gazte tartea 25 urtekoa.  
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MILITANTZIA IBILBIDEA: Militantzia hitzaren atzean, gizabanakoa hainbat erakunde 

desberdinetan egoteak suposa lezake. Bakoitzak bere ibilbide propioa du. Honela, gazte  

erakundetik, talde feministetatik, alderdietatik, ekartasun elkarteetatik edota erakunde armatutik 

militatu duten pertsonak elkarrizketatu ditut. Militantziaren arloan zentratzen dudanez nere ikerketa 

lana garrantzitsutzat jo dut elkarrizketatuek militantzia aktibo eta anitza edukitzea. 

 

GATAZKAREN ONDORIOAK: Euskal Herriko gatazka politikoak hainbat ondorio ekartzen ditu, 

neri interesatzen zitzaizkidan kartzela eta klandestinitate egoeretan egondako emakumeen bizipenak 

entzutea. Elkarrizketatu guztiak Estatuen errepresioarengatik ondorio desberdinak bizi izan dituzte, 

epaiketak, kontuak izoztuak edukitzea, lagunak eta senideak kartzelan eta ihesean izaitea, 

militantzia klandestino bat eramatea.... 

 

AMATASUNA: Ama izaiteak militantzia zikloan oztopatze eragina duenez, interesgarria iruditzen 

zitzaidan ama militanteak elkarrizketatzea beraien egoera hurbilagotik ezagutzeko. 

 

KONTZIENTZIA FEMINISTA: Ikuspegi feminista batetik aztertzen dudanez nere lana, 

elkarrizkettatuen profilan ere bilatzen egon naiz berain diskurtso feminista zertan oinarritzen zen. 

Batzuek besteak baina gehiago landua dute beraien kontzientzia feminista, baina orokorrean bost 

elkarrizketatuak oinarri feminista batzuk badituzte. 

 

Elkarrizketa sakonak egiterako momentuan, hautatutako perfil guztietan lagunak edota 

ezagunak nituen. Egoera  horrek lagundu dit konfiantza harreman bat nuelakotz elkarrizketatuekin, 

informazioa lortzeko errestasun gehiago eduki dudala esan nezake. Orokorrean ordu bat baino 

gehiago egon naiz elkarrizketatuekin. Elkarrizketa sakonetatik  pozik atera naiz, bakoitzak bere 

eremutik, bere bizitzatik bere sekretu, sentimendu eta bizipenak kontatu dizkidatelakotz. Ikerketatik 

kanpo hainbat perfil aberats daudela argi daukat, belaunaldi zaharrago batengana hurbilzeko 

saiakera egin dut baina azkenean ez dut aukera izan elkarrizketarik egiteko. 40-60 hamarkadetako  

pertsonen bizi esperientzia ezagutzeko gogoekin gelditu naiz. Azken batean, gaur egungo ikerketa 

bat izanki, gaur egungo egoera eta historioak transkribatu ditut.  
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Galderen gidoia oinarritzat hartuta, elkarrizketatuko pertsonekin interesatzen zaizkidan 

gaiak landu ditut. Aurretik planteatutako galdera batzuk nituen baina egoeraren arabera galdera 

gehiago egiten  

nituen. Adibidez, elkarrizketatuak gai bat aipatzen bazuen hortan sakontzeko joera nuen batzuetan 

ikerketagaia alboratuz. Horretarakotz gidoia lagungarria egin zait elkarrizketaren haria ez gehiegi 

galtzeko. 

 

Nere lanaren hasieran emakumeen inguruan bakarrik ikertu nahi nuen, emakumeen ahotsa 

entzunez, baina ikerketa aintzinatzen zen heinean interesgarria iruditu zait gizon baten ahotsa 

entzutea eta honela azken elkarrizketa gizon militante bati egin diot. 

 

Bestalde, azpimarratzekoa da militantzia aktiboa duen jendea bakarrik elkarrizketatu dudala 

baina hurrengo lan batentzat  isilpean dauden emakumeen lekukotasunak aztertzea interesgarria 

izango litzatekela deritzot. 

 

Diseinu metodologikoan jasotako elkarrizketez gain, nere inguruan izan ditudan eztabaida eta 

elkarrizketa  ugariek (izan lagunekin, kideekin,preso ohiekin...) langundu didate nere ikerketa 

aintzina eramaten. 

 

 Landuko diren gaiak: 

 

Elkarrizketa egiterakoan landu diren gaiak, era orokor batean hauek dira: 

- Militantziaren ibilbidea eta bizipenak 

-Militantziaren ulerkera 

-Genero rolen eragina militantzian. 

- Feminismoa eta erakundeak 

-Mikropolitika: Zaintza harremanak militantzian kideen artean. 

-Maitasun harremanak kideen artean. 

-Amatsauna eta militantzia.. 

-Emakume militanteen estrategiak 
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- Emakumea gatazka eta bere ondorioak. 

 

 Behaketa parte hartzailea 

 

2014ko Ekainan,  4 eguneko landa lana egiteko aukera izan dut Katixa eta bere semearekin. Lau 

egunez Frantziako kartzela batera joan gira Katixa, bere semea eta ni. Lagundu diet bidea egiteko 

baita. Sei orduko bidaia egin genuen eta han monjen pisuetan lo egiten genuen. Bidai horretan 

aukera izan dut behatzeko senideek zer egiten duten hilabetero presoak bisitatzeko.Hiru hilabeteko 

semearekin batera antolakuntza handiko bisitak direla konturatu naiz. Ekonomikoki kostu bat da, 

lau egunez joatea, janaria, pisua, gasolina, beste gastuak badira ordaintzeko. Emozionalki ere 

egoera intentsoak dira, Katixak hiru egunez sei orduko bisitak edukitzen zituen mutilarekin goizean 

hiru eta arratsaldean beste hiru. 

 

 Bestalde, monjen pisuetan beste emakume bikotekideekin egoteko aukera izan dut. Erlijio 

mailan aniztasunez beteta zen, alde batetik judu bat bagenuen eta beste aldetik musulman bat, 

beraikein ere konpartitzeko parada eduki dut, otordu guztietan beraiekin egonez. 

 

 Eztabaida Altxa Neskatxan 

 

Altxa Neskatxa talde feministako kide gisa, proposatu nien nere lagunei eztabaida bat egitea 

nere ikerketa gaiaren inguruan. Honela, urtarrilak 4 bi lagunekin batera “EHko nazio askamen 

mugimenduko emakume militanteak ” izenpean ordu bat erdiko saio bat eraman nuen. Hasteko 

meterologia ariketa egin genuen, ahu da bakoitza nola sentitzen den adieraztea eguraldiaren 

irizpideekin. Ondotik galdera batzuk prestatua nituen eta bukatzeko gure artean eztabaidatu dugu. 

Bakoitzak bere bizipenetatik abiatuz saio eder bat atera zen. Eranskinean topatuko duzue akta. 
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6. 2. Elkarrizketatuen argazkia 

 

 Ikerketa honetako helburuetara iristeko, elkarrizketatutako perfil desberdinak dituzten 

emakumeak eta gizona aukeratu ditut. Hainbat irizpide kontutan hartu dira elkarrizketatuak 

aukeratzeko garaian. Anonimotasuna atxiki nahi nuenez, beraien egiazko izenak ez ditut erabiliko 

eta datu batzuk ez ditut jarri izan nahi haien identitatea babesteko. 

 

 PERTSONEN PROFILA 

 

 

KATIXA: Sortzez frantziarra, baina etxean bere gurasoek ETAko militanteak gordetzen zituzten. 

Euskal Herrira etortzean, Segin militatu du luzaz, liberatu bezala. Gaur, egun abokatua da euskal 

preso politikoentzat. Mutila kartzelan du eta seme bat badute elkarrekin. Lau egun pasa ditut 

berekin, bisita batean lagunduz. Landa lan honi esker, bere errealitatea ikusteko aukera izan dut 

hurbiletik.30 urte ditu. 

 

ONEKA:Bigarrena, bizkaitarra da. Ezker abertzale famili batetik etortzen da. Gaztaroan, Ikasle 

Abertzalean militatu zuen eta Jarraiko liberatu bezala ibili zen. 2006 uretan Batasunaren izenean sei 

kidez osatutako negoziazio komisioan parte hartu zuen. Sei urtez kartzela bizi izan zuen Espainian, 

bi denboralditan zaituta. Onekak, negoziaketa mahaian parte hartu zuen Batasunaren izenean eta 

militantziaren inguruan asko hausnartua du Joxemi Zumalabe Fundazioan. 39 urte ditu. 

 

KIMA:Hirugarrena,Gipuzkoarra da.Gaztetan Ikasle Abertzalean, Ekin,Egizan eta Bilgune 

Feministan militatu izan du.Geroago, ETAko militantea izan da. Sasitan baita kartzelan egon da lau 

urtez. Euskal Herriko Bilgune Feministaren sortzailetariko bat. Ezker abertzalean prozesu feminista 

bultzatu duenatariko bat da. Gaur egun, iheslari bizitza bizi du bere bi haurrekin. Lanari dagokionez 

LAB ( Langile Abertzaleen Sindikatua) -eko permanentea da. 41 urte ditu. 
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AINARA: Laugarrena, Lapurtarra da. Familia ezker abertzalekoa. Bere militantzia Segi gazte 

erakundean hasi zuen. Ondotik EHZ eta Altxa Neskatxa talde feministara erman du bere parte  

 

 

hartze politikoa. 25 urte ditu. 

 

XAN: Bostgarrena, Baxe Nafartarra da. Gurasoak abertzale mundutik heldu dira. Gaztetatik 

militatu du, Patxa mugimenduan, ikasle mugimenduan ,Eusko Ikaskuntzan, Batasunan eta gaur 

egun Sortuko langilea da. Hiru haur eta 45 urte ditu. 
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7.NAZIO ASKAPEN MUGIMENDUKO MILITANTZIA. HAINBAT  EUSKAL 

EMAKUMEEN BIZIPENA.  

 

 Bost pertsonen elkarrizketa sakonak ondoko gaietan zentratuko dira, hasieran ziren 

helburuetara iristeko. Nazio askapen mugimenduko militzantzia oinarritzat hartuta, lau emakume 

eta gizon baten bizipenak eta diskurtsoak aztertuko ditut. 

 

7. 1. Militantziaren bizipenak eta ibilbidea: 

 

 Berain partehartze politikoaren inguruan galdezkatu aintzin lehenik berain familiaren 

jatorria nungoa zen eskatzen nien, kokatzeko berain txikitako testuingurua. Esan beharrekoa dago 

famili politikoak daudela gure gizartean eta askotan seme eta alabek familiaren ideologia politiko 

berdintxua segitzen dutela. Hezkuntzaren parte izaiten da gurasoen heziketan balore eta ideologia 

politiko batzuen transmizioa egitea izan modu kontzientean edota inkontzientean. Txikitatik 

presoen manifestazioak egiten direnean testuinguru zehatz batean garatzen doa haurra. Bere lagun 

eta ezagunak horren inguruan kokatzen dira. Elkarrizketatuen bost lagunek familia ezker 

abertzalekoa dute edota abertzalea mundukoak dira, Euskal Herriaren askatze prozesuarekin lotura 

hurbila dute. Familiaren jatorri politiko desberdina hautatzen dutenean seme alabek gehienetan 

liskarrak eta haserrealdi handiak izaiten dira familien artean. Horretaz gain, alderdian zailtasunak 

eduki litzake bere familia beste ideologia politiko batetik heldu baldin bada. 

 

 Beraien partehartze politikoaren ibilbideari dagokionez elkarrizketatu guztiak antzeko joerak 

erakutsi dizkidatela. Guztiak goiz hasi dira militatzen eta berehala ardurak hartu dituzte, izan 

taldeko arduradun, Iparraldeko arduradun, liberatu... Gaztea, iraultza testuinguru batean denean 

erreski borrokan sartzen da, 15 urtetik aurrera, aldarrikatzeko gogoa, herriarentzat lan egiteko grina, 

eguneroko eskubideen alde  borrokatzeko nahiak garatzen doaz. Hegoaldekoek gehienetan eskola 

munduko aldarrikapenekin hasten dira, institutuan militatzen; aldiz Ipar Euskal Herrian gazte 

erakundetan sartzen dira. Gazte izaerak munduaren injustiziari aurre egiteko indar gehiago ematen 
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du, lehen manifestazioak, lehen grebak, lehen pintaketak, lehen ekimenak hasten dira eta 

andrenalinaz betetako militantzia izaiten da. Mundu utopikoa bisualizatzen da eta edozein  

injustiziaren aurrean haserrea sortuz egoera desegorkorraren eraldaketa eskatzen da. 

 

 Hona hemen bakoitzaren  militantzia ibilbidea: 

  

“Hasi naiz ez dakit nola,aski naturalki militantzen Haikan nere herriko taldean, haika 

ilegalizatzean Segin. Taldearen ardura hartu nuen Segin eta lapurdiko mahainean parte hartzen 

nuenean. Ondotik, ardura nazionala eta Ipar Euskal herriko arduraduna nintzen Pettanekin batera. 

Gero Batasunean militatu nuen.Gaur egun, herri mailako plataforman ari naiz,” (Katixa) 

 

“Nik uste dut Ikasle Abertzaletan hasi nintzela,14-15 urterekin. Gero herriko Gazte 

Asanbladan. Lokal bat lortu genuen eta hor hasi ginen gauza desberdinak egiten. Gero garai 

horretan ere sartu nintzen Urtxintxa, denbora libreko begirale bezala. 16 urterekin,  Jarrai-en sartu 

nintzen. Unibertsitatean, Jarraiko irakaskuntzetako, kanpusetako militantzian egon nintzen. Jarrai 

desagertarazi, Haika sortu genuen eta urte horretan izan ziren atxiloketak, sarekada politiko horiek 

eta beno hortik hala beharrez kolektiboan
5
 militatzen jarraitu nuen.”(Oneka) 

  

“15 urte nituenean hasi nintzen militatzen Segin. Taldeko guztiak familiarrak ginen, Fite 

ardurak hartu nituen, taldeko arduraduna, diruzaina, iparraldeko zuzendaritzan, Segi nazionalaren 

iparraldeko ordezkaria. Garai haietan klandestinitatean ibiltzen ginen hegoaldekoek errepresio 

itzela bizi zutelakotz. Segi aparte, EHZ-tan eta Altxa Neskatxa kide naiz..”(Ainara) 

 

“Ni hasi nintzen 17 urterekin Ikasle Abertzalean eta Jarraien. Unibertsitatera pasa 

nintzenean, 18-19 urterekin, tarte horretan, Ikasle abertzaleaken ardura nagusia hartu nuen. Batez 

ere permanentziarekin eta ardura nagusiarekin IAn buru belarri. 24-25 urte tarte horretan pasatu 

nintzen Egizanera eta garai horretan ere Ekinera. Egizanen egon nintzen desagerpena arte. Bilgune 

Feministaren sorreran ere parte hartu nuen eta tarte horretan ere Ekinen militatzen nuen. Nazio 

eztabaidaren taldean parte hartu nuen, zuzendaritza taldean. 30 urterarte, nun klandestibitatera 

joan behar izan nuen eta klandestinitatetik, espetxera. Espetxetik atera nintzen eta hortik urte 

                                                 
5
   EPPK : euskal preso politikoen kolektiboa : Euskal preso politikoek dute osatzen. 
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batetara, uste dut 2010ean edo, LABentzako lan batzuk egiten hasi nintzen.”(Kima) 

 

 

Lekukotasunen hitzetan ikus dezakegu gazte erakunde berdintsuetan militatu izan dutela 

garai eta leku desberdinetan. Bestalde beraien militantzian hainbat erakunde desberdin ezagutu 

dituztela denek. Ezker Abertzaleko militanteak garai eta adinaren arabera hainbat erakundeetan 

militatzen dute. Kima, Oneka eta Ainarak berain partehartze politikoa talde feministetan ere eman 

dute, aldiz, Katixa eta Xan ez.  Hegoaldeko bi emakumeak gehi Ainara mugimendu feministaren 

parte izan dira, aldiz Ipar Euskal Herriko bi militanteak ez dute inoiz erakunde feminista batean 

parte-hartu. Ohar gintezke aukera gehiago badirela Hegoaldean feminismoa borrokatzeko, 

Iparraldean zailago da feminismoa ez delakotz batere garatua. 

 

Estatuen errepresioak berain militantzia ibilbidean eragina izan du, Kimak klandestinitatea 

eta kartzela bizi izan ditu. Onekak ere 6 urteko kartzelaldia eduki du Epaiketa, atxiloketa, polizien 

segipena... eta abar luze batez osatua izan da besteen militantzia ibilbidea. Egoera gogor eta zailen 

aurrean beti segitu dute berain erakundeetan militatzen.   Onekak kartzelaldia ondotik pausa bat 

egiteko momentua zela pentsatzen zuen. Ezker abertzalearekiko galdua izanki denbora bat behar 

zuen. Honela, talde feminista bateko militantzira jo zuen, beste metodologia batekin militatzeko : 

 

“Eta gero irten nintzenean egon nintzen Batasunan, gero berriro kartzelara eta gero irten 

nintzenetik, ba ez nuen gogo handirik Ezker abertzalean egoteko. Egoera politikoa oso nahasia zen, 

bereziko Ezker Abertzalearena, hor krisi garai hori, ez nuen batere argi zer gertatzen ari zen, ez eta 

ere ni nun kokatzen nintzen beraz erabaki nuen lasai hartzea eta Ezker Abertzalea ulertuta 

estruktura bezala, hortik kanpo kokatu nintzen, ez horrenbeste afektiboki edo... eta hasi nintzen, 

sortu genuen herriko talde feminista eta hor egon nintzen bi urte.”(Oneka) 

 

Militantziak ez du ibilbide zuzen bat, pertsona guztiok daukate berea. Batzuek ildo 

berdineko militantzia esparruetan lan egiten dute, beste batzuk pausak egiten dituzte beraien 

militantzian, beste batzuek militantzia uzten dute, beste batzuek erakunde desberdinetan ibiltzen 

dira, beste batzuek ez dute inoiz militatzen... Norberak bere ibilbidea duen arren, orokorrean 

hausnarketari denbora gutxi uzten zaio, inertziaz bidea segitzen da, zurrunbilo batean hartu balire 
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bezala. Ingurugiro militante batean bortxaz militatzen da, lagunak eta familia hortan direnean  

 

norbera ere militantzen egoten da. 

 

Aurrerago ikusiko dugun bezala, militantzia politikoa euren bizitzaren parte garrantzitsutzat 

hartzen dute. Bigarren atalean militantzia nola ulertzen duten aztertuko dugu.. 

 

 7.2. Militantziaren ulerkera 

 

 Elkarrizketatu gehienentzat militantzia bizitzeko modu bat da, hori gabe ez lukete jakingo 

bizitzen. Militantzia afektiboki sentitzen duten kontua da.  Berain bizi pertsonaletik militantzia 

egiten dute. Bizitza osoan militatzeko jarrera hartzen dute. Parte-hartze politikoa ez dute bortxaz 

lotzen erakunde zehatz bati baizik eta egunerokoari. Nortasun eraikitze prozesan militantziak bere 

garrantzia eduki du. Elkarrizketatu gehienek diote militantziak asko eman diela berain bizitzan, 

harremanetan, irakaskuntzan baita berain nortasunaren eraikuntzan. Identitateari lotzen den zerbait 

da, ez da bakarrik bilerak egitea eta puntu. Norberaren parte bezala kontsideratzen dute, ezin 

bereizia dena. 

 

“Nik uste dut dela sentimendu bat, konpromesu batera eramaten zaituena. Sentimendu bat 

da, gainetik kendu ezin dudana. Baina horregatik uste dut ez duela loturarik, ez erakunde batekin 

ere ez, nik uste dut dela sensibilidade bat munduan egoteko modu bat dela, 

nire identidadean, oso inportantea den gauza bat.” (Oneka) 

 

 “Beno niretzat militantzia nire bizitzaren parte bat da. Ezin dut ulertu nire bizitza 

militantziarik gabe. Berdin berdin, ezin dudala ulertu militantzia bizitza eremu bat gabe.. 

Militantzia afektiboki sentitzen dut. (Kima) 

  

“Azken batean militatzea izateko modu bat da egunero, zure balore, sentimendu eta 

gorputzarekin oreka mantenduz.”(Ainara) 

 

 Parte-hartze politikoak ez ditu alde positiboak bakarrik, Ainarak aipatzen digun bezala, 
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militantziaren baditu ere alde negatiboak. Bere ustez militantziak momentu batean bere pertsona  

 

ahanztea ekarri du. Talde kolektiboaren izenean militatzean batzuetan pertsonala alde batera uzten 

dela aitortzen du. Helburu eta estrategia politikoen zurrunbiloan militante batzuk berain gorputza, 

beharrak, sentimenduak alde batera uzten dituzte buru belarri militantzian jarduteko. Militantzia 

orokorrean erakunde, elkarte, kolektibo taldeetan antolatzen da eta honek talde baten kide izaiteak 

suposatzen du. Kolektiboak norbanakoen indarrak batzeko gaitasuna du, baina ber momentuan 

pertsonaren izaera eta nortasuna talde barnean diluitzeko joera du ere bai. Honela pertsona batzuk 

militatuz berain iritzi propioa garatzeko zailtasunak dituzte, askotan taldearen izenean hitz egiten 

eta jarduten delakotz. Alderdi negatiboetan, geroago ikusiko dugun bezala, militantziaren patroi 

maskulinoaren eragina aipatzen da, baita genero diskriminazio kasuak. 

 

“Militantzia “negatiboa”, hau da neretzat erakunde baten presente sentitzea Nia Guaren 

azpitik ematea. Militantzia negatiboan egon naiz urteetan zehar, nere denbora guztia militantziari 

eman diot gaztetasunean, nere bizitza “pribatua”, gorputza...ez dut errespetatu” (Ainara).  

 

 7.3. Feminismoa eta erakundeak 

 

 Elkarrizketatutako pertsonek kontzientzia feminista dute baina, feminismoaren definizio 

desberdinak erabiltzen dituzte. Batzuk feminismoaren borrokan murgilduak izan dira eta 

lehentasunezko borrokatzat hartzen dute, aldiz beste batzuk ez. Iparraldeko bi emakumeentzat 

feminismoarekin gaizki ulertze handiak badira, bakoitzak badu bere definizioa. Katixaren kasuan 

feminismoaren hitzarekin zailtasunak ditu, bere ikuspegitik feminismo erradikal batzuk urrunegi 

doaz. Feminismo mugimenduarekin ez da ongi sentitzen. Bestalde emakumea errepresentatzen duen 

alu irudia ezin ulertutzat jotzen du, berarentzat emakumea ez delakotz sexua bakarrik. Ainarak 

feminismoa balorizatzen du baina bere beldurrak ere azaltzen dizkigu. Ez da kasualitate bat 

Iparraldeko elkarrizketatuetako hiru kideek feminismoaren inguruan beldur eta zalantzak edukitzea. 

Kontzientzia eta borroka feminista garatua ez den lekuetan, kausari ez zaio legitimitaterik ematen. 

Batez ere beharra ez denean ikusten, gizarteak gizarte parekide batean bizi garela uste duenean 

orduan feminismoak ez du existitzerik. 
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 “Teoria ez dut asko maite, baina neretzat emakumearen papera ez da etxean egotea eta  

 

haurrak zaintzea eta hori, neretzat badira batzuk feminismoan sobera urrun joaten direnak eta nik 

hori ez dut maite, horretarako ez naiz inoiz sentitu ongi, beharbada ez dudalako aski ezagutzen. 

Hori bakarrik direnak. Neretzat orokorra da, feminismoa arlo guztietan landu behar da eta 

egunerokotasunean. ” (Katixa) 

 

“Feminismoa, emakume eta gizon errespetuan bizitzeko filosofia bat da. Askotan beldur 

egiten didana, emakumeek  ez dugulakotz erreproduzitu behar gizarte patriarkalak emakumeei 

inposatzen dieguna, horretarako batzuetan ezeptikoa naiz emakumeak bakarrik horren inguruan 

borrokatzen direnean, askoz aberasgarriago izan daiteke talde feminista batzuk mistoak izaitea.” 

(Ainara) 

 

 Parte-hartze politikoaren esperientziei dagokionez, denek hainbat erakunde desberdinetan 

militatu dute, batzuk talde feministetan beste batzuk aldiz ezker abertzaleko adar desberdinetan. 

Elkarrizketa momentuan beraien erakundeei buruz galdezkatu diet jakiteko ea erakundeak 

feministatzen jotzen zuten beraien burua eta nola lan egiten zuten hori lortzeko. Katixaren kasuan 

Segi garaiko oroitzapenak burura etortzen zitzaizkion. Feminismoaz ainitz hitz egiten zen nazio 

mailan, hau da Hegoaldekoek zuten gaia plazaratzen eta bere idurikotz ez zen lehentasunetan landu 

beharreko gaia. Lapurtarrarentzat beste gai batzuk garrantzitsuagoak ziren batez ere Iparraldeko 

militantzia egoera desberdina zutelakotz, hau da emakume gehiago ziren militatzen gizonak baino. 

Iparraldean feminismoa ez da batere landua izan erakunde desberdinetan. Ohar gaitezke bi egoera 

desberdin daudela Iparralde eta Hegoaldean. Hegoaldean kontzientzia feminista garatuagoa da 

Iparraldean baino. Hegoaldeko mugimendu feministak indar eta pisu bat badu gizartean, Iparraldean 

kasik existitzen ez dena. 

  

“Nik ez nuke feminismoa helburu bezala definituko, neri bitxia egiten zait helburu bat bezala 

definitzea, neretzat ez da helburu bat izan behar dena da, ez dakit nola esplikatu, izaera bat da. Bai, 

ikusita ze mundutan bizi giren, ni oroitzen naiz Segin ginelarik nazio mailan anitz hitz egiten zen 

feminismoaz, Ipar Euskal Herrian biziki hurrun bizi zen, kakinazten gintuzten eta egia da 

errealitateak desberdinak ziren, IEH kasik neskak bakarrik, eta Hegoaldean gehienak mutilak eta 
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baita arduretan. Arazorik ez genuen ikusten Lapurdiko mahainean kasik neskak bakarik, beti 

feminismoarekin etortzea beeeee, gainera arazo potologoagoak genituen. Gero galdezketa batzuk  

egin genituen, izan ziren ere feminista prozesuak ez dakit zer... Gelditzen zer hor,” (Katixa) 

 

 Katixaren praktika militantean genero asimetriarik ez dela dio. Feminismoaren lanketa 

egiten zenean gazte erakundean berak beharrik ez zela uste zuen. Beretzat lehentasuna ez da hortan. 

Feminismoarekin muga batzuk ditu, ez du bat egiten honen atzean dagoen teoria guztiarekin. 

Feminismoari buruz duen  ikuspegiak zer ikusia du eguneroko praktikan geratzen diren genero 

asimetriak ez ikustea. Olatzen kasuan alderantziz gertatu zen, bere erakundean feminismoaren 

lanketa falta kritikatzen du. 

 

 “Ze ni Jarrain hasi nintzenean eta... Jarrai ez zen feminista deklaratzen. Eta gainera 

gogoratzen dut, Haikaren sorreran, prozesuan uste dut izan zela, izan genueka kriston eztabaida 

zuzendaritzan, ze planteatu zen feminista jartzea. Garaian ja horretan hasita zegoen, Ezker 

Abertzalearen barneko prozesu feminista. Beti kontsideratu naiz  berdintasun faltsuaren biktima 

bat. Baina nire militantzia osoan, nik apenas jaso dut edukirik kontzientzia feminista pizteko, ez eta 

emakumeak bizi duen egoeraren inguruko irakurketa bat egiten duenik.” (Oneka) 

 

 Kontzientzia feminista lortzeko, kartzelaren aipamena egiten digu Onekak. Ezker 

abertzaleko erakundeetan atzeman ez duena kartzela garaian aurkitu du. Alde batetik bere burua 

formatuz modu indibidualean liburuak irakurriz, baina bestetik beste emakume preso politikoekin 

konpartituz. Ezker abertzaleko erakundeak feminismo borrokan ez dira zentratzen eta honela ez 

dute berain militanteei feminismoa lantzeko edukirik pasatzen. Hori dela eta, ikusi dugu 

feminismoaren kontsientzia norberak egiten duela eta ez ezker abertzaleko erakundeek. 

 

“Gero gogoratzen dut kartzela, beno kartzelan sartu aurretik, Bilgunearen sortzen 

prozesuan eta Ezker Abertzalearen prozesu feminista dela eta, hainbat eduki jaso nituen eta buruak 

egin zidan KLAK, esan nuen, “ostia” baina gero espetxeratu ninduten. Gero kartzelan gogoratzen 

dut, eskatzen nuela materiala irakurtzeko, nahi nuela sakondu gai horretan eta inork ez zidan 

bidaltzen ezer. Orduan liburu gutxi batzu landu nituen nire kabuz. Baina hor gehiago bizipenak 

eraman nindutela errefleksio batera. Nire bizipen pertsonalak. Orduan bai, bigarren 
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kartzelandiaren ostean, hasi nintzen lantzen, sentitzen nituen gauzei izena eman. Gehiago izan da  

 

bizi esperientziagatik, militantziagatik baino. Baina gero Zumalabek eman dit asko horretan, pilo 

bat, baina beste erakundeak ez.”(Oneka) 

 

 Kimak aipatzen digun bezala, nahiz eta konpromesu edota praktika feminista batzuk izan, 

Ezker Abertzalea ez da feminista. Bere ibilbidea feminsimo borroketan zentratu da batez ere, 

militatuz Egizanen, Bilgune Feministaren sorreran, Ezker Abertzalearen prozesu 

feministan...Zuzenki lanean egon da Euskal Herriko ezker abertzalearen proiektu politikoa ikuspegi 

feminista batetik eraikia izaiteko. Bere ibilbidean egon dira emakume eta gizonak kontzientzia 

feminista zutenak eta momentu batzuetan indar asko izan dute konpromisu feminista bat erdiesteko, 

antolakunde mistoetan parthe-hartzeko. 

 

“Militatu dudan feminista esparru bakarretan, erakunde feministak edo esparru feministak 

ziren, esan dezakenada; izan da Egizan eta Bilgune Feminista. Gainontzekoak, nahiz eta 

konpromesu feminista batzuk edo praktika feminista bat izateko konpromisuak erakutsi momentu 

batean edo bestean, ba Ezker Abertzalean bezala, nun nik ere parte hartu nuen Ezker Abertzaleam 

egindako prozesu feministan eta abar... baina ezin dugu esan Ezker Abertzalea feminista zenik. Eta 

nire ustez ezta ezin dugu esan, Ezker Abertzalea feminista denik.”(Kima) 

 

 Kontzientzia kaskarraren azterketa bat egiten du Katixak. Belaunaldi berriaren egoera 

negatibotzat jotzen du. Bestalde erakunde mistoen goraipamean egiten du, ez du begi onez ikusten 

emakumeen taldeak bakarrik egoteak. Besteen kasuan emakumeen espazioak edukitzea 

garrantzitsuak eta beharrezkoak dira. Diskriminazioa jasotzen duten taldeak bereain artean 

borrokatzeko estrategiak sortu behar dituzte beti ere gizonekin elkarlana eginez. 

 

“Kontzientzia bat galtzen ari da heldu diren belaunalditean, kriston borrokak izan dira, 

emakumea eramanik gizon batzuekin, eta hori oso inportatentea da, taldeak badira bakarrik 

emakumeenak eta hori enetzat akats bat da.Horrek kezkatzen nau.” (Katixa) 

 

 Aldiz gazteenaren hitzetan, kontzientzia feministaren garapena nabaritzen da erakundeetan. 
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Gazte taldeek eramaten dituzte borroka ideologikoak, lan tresnak feminismoaren gaia jorratuz.  

 

Bestalde mugimendu feministaren zabaltze bat badela nabaritzen da. Euskal Herriko txoko 

desberdinetan talde feministak sortzen dira. Honek zalantzak sortzen ditu, ea feminismoa ez den 

modan jarri den zerbait. Hegoaldean abortuaren lege berriak emakume zahar eta gazteen 

aldarrikapenak inarrosi ditu, baina horrek gizarte patriarkatuaren aurrean erresistentzia eta 

alternatibak sortzeko parada ematen ote du modu iraunkorrean?   

 

“Piskanaka kontzientzia feminista markatzen ari da erakundeetan. Aitzinaka pausuak egiten 

ditugu, izan Ernaieko lanketa feministarekin, EHZ-ako Brigada Ubelekin, txoko guztietan garatzen 

diren talde feministekin...”(Ainara) 

 

“Ezker Abertzakean uste dut ematen zaiola lekua hori aldatzeko, beste lekuetan baino 

gehiago, baina egia da Ezker Abertzaleak bera murgildua den eremu eta giro berezi hortan 

zurrunbilo oso oso handia da eta ez bakarrik gai horrekiko baina oso zaila du denbora luzeari 

begiradako perspektiba batean ibilbide bat marraztea eta gauzatzea,” (Xan) 

 

 Erakundeetan feminismoa bigarren planoan lantzen den zerbait da, ezker abertzalean hainbat 

emakume borrokatu dira feminismoaren aldarrikapena erakundetako helburuetan sartzeko. 

Garaipena ez da irabazia baina aurrera pausuk eginak izan dira. Kontzientzia feminista edukitzeak 

laguntzen du begi moreekin ikustea gure errealitatea eta ondorioz beharra izaitea eraldaketaren alde 

borrokatzeko.  

 

 7.4.Genero sistemaren eragina 

 

 Atal honetan ikusiko dugu genero sistemaren eragina bai elkarrizketatuen artean baita 

erakunde zehatz batzuetan ere. Bestalde, militante eredu patroia eta generolen rolei buruz hitz 

eginen dugu. 

 

Genero sistemaren inguruan galdezkatu ditudanean erantzun desberdinak izan dira. 

Gehienek kontzientzia feminista lortu dutenean konturatu dira militantzian asimetriak badirela 
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sexuaren arabera. Baina aitortzen dute kontzientzia feministarik gabe oso zaila dela konturatzea. 

Iparraldeko kide bat aparte beste guztiak kontziente dira militantzian sistema patriarktuak eragina  

baduela. Desberdintasun mota horiek  sufrimenduarekin lotzen ditzute. Borroka gehiago egin behar 

izan dute militatzeko. 

 

“Pentsatzen dut militanteetan harrera ematen zaiola gai horri bainan rolen 

desberdintasunean, emaitza efektiboetan errango nuke ez dut uste horrenbesteko desberdintasun 

ainitz baden gizartearen egoerarekin.” (Xan) 

 

“Zaila da hori esatea, ze kontziente zarenean emakume eta gizonek ez ditugula baldintza 

berdinak. Gezur horretan edo tranpa horretan bizi zarenean, zaila da ze momentuan, ez dituzu 

identifikatzen, ezin diezu izen bat ipini, ezin dituzu ideologikoki argudiatu. Beraz ezin duzu indarrik 

hartu horiei aurre egiteko. Klaro orain, kontzientzia batetik bai esaten al dizut bai, bizi izan dut hau 

hau eta hau. Baina, garaian ez nintzen ohartzen eta bizi izan dut alde batetik... ”(Oneka) 

 

Ezker abertzalearen militantzian patroi maskulino bat eredutzat hartzen da. Azken finean, 

militatzen dutenok modu inkontzientean berdina egiten dute. Militantziaren eredu maskulinoan 

oinarrituak diren ezaugarriak bereganatuz parte-hartze politikoan erreskiago zure lekua egiten duzu. 

Kasu horretan emakumeentzat zailtasunak agertzen dira ez direlakotz identifikatuak sentitzen. 

Egoera zailetan egon direla aitortzen dute, erakunde mistoetan sufritu dutela.  Zentzu honetan 

hainbat lekukotasun atera dira: 

 

“Holako giro batean, ba miliatatu behar baduzu edo ardurak hartu behar baldin badituzu, 

patroi hori hartu behar duzu. Eta ni konturatzen naiz patroi hori hartu nuela, patriarkatuaren edo 

militante perfilaren zera ez... supuestamente maskulinoak diren balore horiekin garatu nuela. Baina 

azkenean zelako modu bakarra zuk leku bat egiteko. Azkenean nik beti sentitu  dut, askoz gehiago 

borrokatu behar dugula edo askoz gehiago argudiatu behar dituzula zure gauzak, zure hitzak beste 

baten leku berdina izateko. Eta bereziki gogoratzen dut Ezkerraldean, militante gehienak mutilak 

ziren eta holako lekuetan, zenbat kostatzen zen. Eta batez ere hitzaren hori, bai hitz gutxiago eta 

guzti hori, baina, gure hitzak ez zuela balio berdina. Gero, gizonak konpartitzen zituzten guneetan 

erabakiak hartzea eta norbera ez enteratzea eta gainera, behartzea hor erabakitakoa asumitzera. 
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Hori ere gertatu zait. Hori tokatu zait.” (Oneka) 

 

“Baina ardura politikoak gune mixtoetan eta batzutan zuzendartitza gune batzuetan, 

gogorrak izan dira. Gogorrak dira. Batzutan da dinamika bera baina beste batzuetan, zu zeu 

ezindua iristen zarela. Agian dinamika hori ez dago baina zu zaude defentsiban, gutxiago sentitzen 

zara... Eta egian beste aldetik ez dago horrelako jarrera baina zu jada bazaude. Eta beste aldetik ez 

badago irekidurarako jarrera edo zure egoera horretarako enpatia bat jarrera.  

Bitxia da nik gero militante horiekin harremana mantendu dut. Eta beraiekin hitz egiten, nik nola 

bizi izan nituen zuzendaritza mixtoak...marko informala garrantzi handia duten, emakumeak ez 

daude marko informaletan, konfiantza politikoan garrantzi handia dute, eta emakume batzuk, 

gazteak garenak, herri mugimendutik gatozenak eta ez gaude konfiantza eremu horietan. Borroka 

armatua beraiekin praktikatu ez dugukotz, eztabaida politiko batzuetan...guzti horretan. Ni nola 

sentitzen nintzen eta beraiek nola ikusten ninduten. Hitz egin dugu ondoren. Ni oso gaizki sentitzen 

nintzen. Oso insegura... beti zaude dena eman nahian. Gero ere zure perzepzioa da.”(Kima) 

 

 Erakundeetan emakumeen papera momentu zehatz batzuetan erabiltzen/erabili izan dela 

iruditzen zaie. Emakumeari lekua utzi behar zaio, bozeramailegintzan, talde arduretan... Baina 

horrek batzuetan ekartzen du parekidetasuna derrigorrezkoa izaitea eta beraz emakume bat 

bozermaile lanetan  ematea eman behar delakotz. Kasu honetan, parekidetasuna ez da zihurtatua, ez 

modu kuantitatiboan ezta kualitatiboan ere. Emakume batek ardura bat hartzeak ez du bermatzen 

ikuspegi feminista zihurtatua denik. Eguneroko borroka eta praktiketan dira aldaketak egin behar. 

Emakumeak luzaz borrokatu dira ahalduntze politiko bat edukitzeko eta beraien lekua edukitzeko. 

Bainan hori lortu orduko zaintza lan handia egin behar da boterean den emakumeari babesa 

emateko. Kasu asko gertatu dira non emakumeak botere leku bat eduki eta ondotik gaizki bizi izana 

bere lekua ezin zuelakotz egin. 

  

“Eta gero tokatu zait, beti dugun eztabaida, guk potentziatu nahi badugu emakumearen 

parte- hartze politikoa kuantitatiboki eta kualitatiboki, ba ere dakar, barruan dauden emakumeak, 

nolabait bizibilizatu behar dugula emakumeak ere. Orduan aldi berean eragiten du pisu gehiago 

eraman behar dugula. Adibidez prentsaurrekoetan emakumeak dira, zerrendetan emakumean behar 

dira... eta ez dakit ze arduratan emakumeak behar dira... neri tokatu zait garai hori. Horrek nekatu 
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nau, ze alde batetik kontziente gara hori dela gure borroka baten ondorio beraz, jokatu behar 

dugun paper bat. Baina aldi berean, ekidinezina da erabiliaren sentimendua ez izatea.” (Oneka) 

 

Ardurei dagokionez, sexu rolak daudela nabaria da erakundeetan. Adibidez diruzain rolak 

askotan emakumeek hartzen dituzte, aldiz taldeak  dinamizatzea eta publikoan hitz egitea gizonen 

esku egoten da. Hor ere ikus dezakegu eremu publiko/pribatu banaketaren eragina. Gizonak 

publikoki agertzeko gaitasun gehiago dituzte, denen aurrean hitz egiteko. Aldiz emakumeek, 

beraien militantzian, diruzaintza bezalako lanekin leku pribatuetan jarduten dute. Heziketaren 

garrantzia azpimarratzekoa da, txikitatik sexu-genero rol batzuk irakasten dizkigute. Sozialki gizarte 

patriarkatuaren eragina eskolan ere nabari da. Honela gizon eta emakumeak gure nortasuna 

eraikintzen dugu gaitasun zehatz batzuk eskuratuz. Militantzia ere sozilizaziorako eremua dugu. 

Elkarrizketatuen hitzetan militantziak berain nortasun eraikuntzan garrantzia eduki du. Kasu 

honetan, parte-hartze politikoak genero rol batzuk segitzen ditu. Askapen borrokan subjektu gisa 

parte hartu nahi badugu, ezinbestekoa da lehenbizi burua askatzea, eta horretarako mekanismo 

nagusia hezkuntza da. Izan ere, askatasunerako oztopoak gainditzen ikastea ere bada hezkuntza. 

Zeynep Kinaci ZILAN-ekKurdoak zion bezala :«Zeure burua ezagutu gabe, nor zaren jakin gabe, 

ez zara borrokarako gai izango». 

 

“Praktikan irringarria da nola ni estereotipoak jarraituz diruzaintzan asko lan egin dudan. 

Gogoratzen dut Antifa taldeak gaualdi bat antolatzen zuela eta laguntza eskatu zidatela diruaz 

arduratzeko, bai kasualitatea edo ez baina bi neskek pasa genuen gau osoa diruaz kasu 

egiten.”(Ainara) 

  

“Oso argia zen. Diruzaintza, eta hortaz barre egiten genuen, diruzaintzako ardurak 

emakumeak eramaten zituzten. Herrialde guzietan baina arduradun nazionala mutilak ziren. 

zegoen beste tipo bat herrialdeko arduraduna, eta normalean pareko, eta nire adina zuen edo bi 

urte gazteago, eta oso jarrera paternalista zuen Inkluso momentu batean, desautorizatu ninduen eta 

jendearen aurrean. Eta gogoratzen dut oso gogorra izan zela eta nik aurre egin nion, eta ostias... 

eta azkenean zen berak proposatzen zuen gauzak egiteko modua, iduritzen zitzaion nirea baino 

hobea zela. Baina nik nuen gai horren ardura. Baina da badakizu... Ba horrelako gauzetan bai 

nabari zen. Bestela, nik egia esan, nik ere nahiko karaktere izan dut eta nire lekua egin dut. Baina  
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ez dakit gero beste herrialdetan. Ardura nazionaletan gehienak mutilak ziren eta hori holan da.” 

(Oneka) 

 

 Elkarrizketak egiterakoan konturatzen joan naiz, lau emakumeek ardura handiak izan 

dituztela beraien militantzian, baina Onekak erraiten duen bezala karakterazko emakumeak dira, 

beraien lekua egin dutenak. Bakoitzaren nortasunak aztertuz ohartzen naiz ardura handiko 

emakumeak izan direla berain nortasun azkarra dutelakotz. Garaian eta gaur egungo militantzia 

modeloan emakumeek nortasun handi eduki behar dute ez zapalduak izaiteko. Maskulinotzat jotzen 

diren ezaugarriak dituzte emakume militanteek. Gune maskulino batean egoteko konpatibleak diren 

emakumeak normalean  beraien burua defenditzen dute, hitza hartzen dute, zapalduak direnean 

erantzuten dute... Honek etengabeko erresistentzia egitea ekartzen du, nekadura, amorrua, haserrea 

eta frustrazioa eraginez. 

 

 “Sentitu dut alde batetik, militatu dudan esparru mistoetan, erreproduzitzen direla emakume 

eta gizonen artean dauden ezberdintadunak. Eta hori militantzian nabari da, mila arrazoiengatik. 

Eta sentitu dut ere, jendarte patriarkal batean bizi naiz, hor hezitu naiz ni ere. Ez bakarrik nirekin 

militatu duten gizonak, ni ere. Eta orduan horrek sortu du modu askean eta modu berean 

militatzeko, zailtasun gehiago izatea. Nire hitza modu berean esan ahal izateko, zailatasun edo 

beldur gehiago izatea, autoestima arazoak izatea. Harreman ezberdinak, edo sexuen arteko 

harreman desberdinak, erreproduzitzen dira marko mixto guzietan. Eta egiturek beraiek ere, hori 

erreproduzitzen dute. Ez baldin bada erabaki bereziak hartzen direla, dauden joera horiek 

borrokatzeko.Orduan, parez pare zaude gizon horiekin eta bat batean konturatzen da, kriston 

emakumea zara! Emakume goxo bat... ni beti izan naiz horrelakoa, dinamika politiko hori 

defentsiban jartzen ninduna eta egoera desoroso bat sortzen zuena. Orduan bai oso gogorra 

momentu askotan.”(Kima) 

 

 Erakunde bakoitzak militatzeko metodologia bat aitzina eramaten du bere helburuetarat 

iristeko asmoz. Erakunde armatu gehienak gizonez osatuak dira, armak tresna gisa hartzen dituzte . 

Ohar gaitezke erakundeen konparaketa eginez batzuk gizonak gehiago erakartzen dituztela eta beste 

batzuk emakumeak. Gure gizartean gaizkiago ikusia da emakume batek bortizkeria erabiltzea, 
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gehiago onartzen da gizonen eskuetatik. 

  

“Mutilak baina neska dexente, gure garain gertatzen zen, Jarrai zen “lo duro, lo guai” eta 

IA zen “lo mantequilla”. Iak zituen emakume askoz gehiago eta Jarraik asko mutil gehiago. Gure 

irudia zen, erabat maskulinitateari egozten zaizkion horiek. Jarraien eraikuntzari lotutako gauzak 

gehiago, (nazio eraikuntza, gazteen problematika...) gehiago lantzen genituela guk eta bestelako 

gaiak mutilak. Estrategia, egoera politikoaren azterketa eta horiek gehiago mutilak, baina ez 

beti.”(Oneka) 

 

 Iparraldeko Katixak genero eraginaren ondorioak ez ditu garbi ikusten. Oroitaraztekoa da 

feminismoaren ulerkeran zailtasunak dituela. Aitortzen du bere buruari ez dizkiola pausatu 

generoari buruzko galderak. Bere militantzian sexu zapalketarik ez du bizi izan. Iparraldean 

kontzientzia feminista askoz gutxiago bada. Feminismoaren borrokari tarte gutxi uzten zaio, izan 

ezker abertzalean edota mugimendu feministan. Militante askok gizarte parekide batean bizi girela 

uste dute edo behintzat ez dute beharra sentitzen feminismoaren baloreak borrokatzea. Lanketa 

feministarik ez dagoen lekuetan gizarte parekide batean bizi giren sentzazioa handiagoa da. 

Betaurreko moreak janzten dituzunean, hau da, bakoitzak bere autoformakuntza feminista egiten 

duenean konturatzen hasten da nolako mundu patriarkatuan bizi garen. .Geroz eta kontzientzia 

feminista gehiago eduki orduan eta gehiago ikusten ditugula genero desberdintasunak. Sexu genero 

rolen banaketa militantzia batzuetan modu kontzientean egiten dugu baina batzuetan inkontzienteki 

gertatzen da. 

 

“Neska bezala ez dut inoiz sentitu diskriminazio nere erakundeetan horretarako ez nuen 

arazorik egia da gure taldean bagenituen mutil bat edo bi eta egia da ez die haiek proposatu ez 

dakit.Ea banuen arazo bat emakumea nintzelako? Nere gana etorri dire neska nintzelako bai ala 

ez? Ez galderak ez ditut pausatu sexuaren arabera nerea edo bestearena.” (Katixa) 

 

Lehenago aipatu bezala nere hipotesietan ematen du sexu-rolen eraldaketak badirela nazio 

askapen mugimenduan. ETA erakunde armatuak 2011ko urriaren 20ean bere azken su-etena 

iragartzeko irakurketa emakume batek egin zuen. Bere eragina izan zuen, ageria emakume baten 

ahotik  
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ateratzea, kasu gutxi daude mundu mailan.  Erakundeak berak ere bere egiteko moduak aldatu 

dituela erakutsi digu, rolak aldatu dira, erakundean emakumeek badute indarra ere bai. Honek ez du 

erran nahi erakundea feminista bilakatu denik. Erakunde armatuak ez du inoiz helburutzat eduki 

feminismoa borrokatzea eta gaur egun ere ez. Orohar, Ernai gazte erakundean sortze prozesutik bere 

burua feministatzat jotzen du eta bere ibilbidean zehar martxan eman dituzte hausartzeko espazioak. 

Beraien lan talde bat feminismoan oinarritzen da. Borroka ideologiko bati esker kontzientzia 

feminista garatzeko asmoa dute, honela liburu batzuk ateratzen dituzte gazteria formatzeko. Ekimen 

hauen bitartez gazteri berriari oinarri feministak helarazteko gogoa bada, baina aldaketa sakona 

lortzeko egitura guztiek egin behar duten lanketa bat da. 

 

“ETA –en azken Su etenean emakume batek hitza hartzea. Mundu mailan, lehen erakunde 

armatua da su-etenaren adierazpena emakume batek ematen duela. Bistan da duela 50 urte 

erakundea sortu zenean holako adierazpenetan emakumeek ez zutela lekua emakumerik ez zelakotz 

erakundean, baina horrek ere eboluzio positibo bat ezagutu duela errangon nuke. Gaur egun ETA 

erakundean gizonak dira nagusi eta mundu maskulino bat bizi dutela, borroka armatuko kide 

izateak maskulinitate profila bilatzen duelakotz. Baina gizartea aldatzen doa, FARK emakumeak 

edota Kurdistango PKK-ko /YJA-Star-k emakume militanteak ikustea besterik ez da.”(Ainara) 

 

Erakunde armatua lagundu duten emakume asko izan dira, kanpotik laguntzen ibili direnak. 

Emakumeen ekarpena nazio askapen mugimenduan oso garrantzitsua izan da eta segitzen du izaten. 

Militantzia posibilitatzen duen oinarria da emakume militante “ixila “izkutatua” “inbisibilizatua”. 

Emakume askok klandestinitatean diren pertsonak etxean hartuz nazio askapen mugimendua 

posible egiten dute.Inongo errekonozimendurik gabe, berain lana espazio pribatuan zuzenduz 

askapen mugimendua laguntzen dute. Borroka mota hori ez da batere balorizatua, alde batetik 

sekuritate kontuak badirelakotz baina bestetik espazio publikoa bakarrik balorizatzen delakotz. 

Emakume askorentzat borroka honetan partehartzeko atzematen duten modua da. Beraiek 

militzatzeko beste modu bat topatzen dute, beraien rolei gehiago zuzendua den militantzia batera 

salto eginez. Parte-hartze politikoak ez dietenez, erakartzen edota aukerarik ematen militatzeko 

batzuk erabakia egiten dute beste modu batean nazio askapen mugimendua laguntzea. 
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“Iparraldean dudarik gabe, nik hori ere bizi izan dut. Behar zenituenean etxeak eta abar... 

begiratzen dituzu etxe bateko perfilak. Eta orduan emakumea, puntada da. Hiltzen ari zaizkigu 

ETArentzat puntada izan direnak. Emakume abertzaleen batzak hil egin zitzaizkigun. Eta orduan 

hor ere, etxean zinen eta etxeko andre horren papera funtsezkoa zenHorren historia egitekoa 

da.”(Kima) 

 

 Emakumeek etxeetan zaintza lana egin dute luzaz eta segitzen dute egiten, zaintzari lotuta 

hurrengo atalarekin sartuko gira. Marko teorikoan aipatu bezala militantzian mikropolitikari 

garrantzia eman behar zaio eta zehazkiago zaintza harremanen inguruan hitz eginen dugu. 

 

 7.5. Mikropolitika: zaintza harremanak 

 

 Parte-hartze politikoaren harremanetan badira alde positiboak eta negatiboak. Alde gazietan 

aurki ditzakegu gizon militante batzuen botere harremana eta alde goxoetan aldiz kideen arteko 

harreman zoragarria. Alor goxoan sartzen girenean militante guztiek aipatu didate izugarrizko 

harreman bereziak sortu dituztela beraien kideekin izan gizon edo emakume. Bide lagunak atzeman 

dituzte, batzuetan muturreko egoeretan, klandestinitatean, izugarrizko harreman bereziak sortu dira. 

Beste batzuek erakunde desberdinetan ibiliz beti kide batzuekin harreman oso onak sortu dituzte. 

Militantziaren alde positiboetan kokatzen dira harreman berriak. Pertsona askorentzat militantziak 

formakuntza politikoa eta ahalduntze fenomenoaz haratago pertsona berrien ezagutzak asko eman 

die. 

 

“Azken finean lagun gehienak egin ditudanak militantziari esker da, eta hori asko maite 

dut,militantzian sortu diren harremanak garatzen joan dira.” (Katixa) 

 

“Ezker abertzaleko jende zoragarria ezagutzeko aukera izan dut, ni baino helduagoak 

direnekin ikasi dut lan egiten. Bestalde egoera batzuetan zuzenki zaintza lana eraman dut, hau da 

etxean klandestinitatean bizi diren jendeak errezibituz, beraiekin ere gauza asko ikasi ditut. Egoera 

oso berezi eta intentsoak izan dira neretzako, ezagutzen ez diren jendeekin hiru hilabete pasa 

ondoren maitasunez osatutako harreman bat sortzea, gure herriaren gatazkak dituen altxor batzuk  
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dira bizitzako harreman horiek. Gizon ezezagun bat etxean errezibitu eta hortik hiru hilabetera anai 

bat bezala kontsideratzea, ze gauza ederra.”(Ainara) 

 

Harreman handiak eta sakonak edukitzeak ez du bermatzen zaintza lana dagoenik. Onekak 

bere bizipenean aipatzen duen bezala bere mutila atxilotzean, oso galduta zen eta kideek ez zioten 

kasurik egin. Emakume bat hurbildu zitzaion bere babesa ematera. Euskal Herrian egoera zail 

askotan bizi izan dira eta askotan ez dugu sentimenduei buruz hitz egin. Beti aitzina joateko 

beharrarekin egoera zailetaz gutxi hitz egin da. Militanteek egoera latzak normaltzat jotzen dituzte. 

Askok sufritu dute eta segitzen dute sufritzen. Senti-cuerpos-pensante hirukia ez da batere garatua 

militantzian, honek dakartzan ondorioekin. Gorputzek eta sentimenduek adierazpen modu bat eduki 

behar dute, izan hitz eginez edota beste metodo batekin. Militante asko erre, nekatu, haserretu, 

sufritu, minartu edota traumak izan dituzte, eta honen inguruan ez da asko hitz egin. Erakunde 

gutxik landu izan dute mikropolitika berain taldeetan. Nahiz eta faktore negatibo asko kanpo 

faktoreengatik gertatzen den, erakunde bakoitzak plagintza bat eduki beharko luke berain 

militanteak zaintzeko. Gizarte osasuntsu eta aske baten bidean ezin bestekotzat delakotz 

egunerokoan gure egoera psikikoa eta fisikoa kontutan hartzea. Gizakiak gira eta ez makinak. 

 

 “Eta gero kideen artean, oso gutxi oso oso apala. Inkluso egoera okerretan. Kideak atxilotu 

zituztenean ere. Nik gogoratzen dut nire mutila atxilotu zutenean, atxilotu zuten etorri ziren 

goizaldean... eta ni nengoen, ez nekien nun nengoen, oso gaizki nintzen eta joan nintzen, gipuzkoan 

nintzen, eta Hernaniko egoitzara eta denak zekiten mutil laguna eraman zutela baina normal, niri 

berdina eskatu zitzaidan... Bai zer moduz arin bat, baina...ezer.” (Oneka) 

 

 Ezker abertzaleko kideek egoera gogorrak bizi izan dituzte eta honen aitzinean gogortasunez 

erantzun da beti. Hamaika adibide badira erakusteko egoera zailak, izan atxilotzeak, tortura kasuak, 

klandestinitatea... egoera honen aitzinean beti aurre egin da. Gutxitan hitz egiteko guneak martxan 

eman dira, sentimenduak konpartitzeko leku gutxi egon dira. Militante askorentzat bakardade 

sentsazioa sorrarazi du. Nahiz eta kolektibo batean militatu pertsona askok babesik gabe sentitu 

dira. Horrek frustrazio ikaragarria sortzen du norberarengan. 
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“Oso espazio gutxi zegoen gauza horiek konpartitzeko. Ematen zuen horiek agertzea 

ahulezia bat zela. Zu zoaz lotara zure kezkekin eta beste jendeak nola egiten duen pentsatzen duzu. 

Gero beranduago egon zen egoera bat nun esan ziguten heldu zirela eta hor momentu oso tenso bat 

pasa genuen. Gure artean ez genuen apenas hitz egin horretaz. Kolektiboki ez genuen hitz egin 

bakoitzak zela zeraman hori. Ze zauri eragiten zigun pertsonalki. Ze beldur zituen, ze indarrekin 

zegoen, inoiz ez genuen hitz egin. Nire militantzia aparte zen eta nik hartzen nituen harriskuak 

aparte ziren. ni, sententziaren zain geunden eta ez nuen hitz egin familiarekin. Nire garaia zaintza 

0,02. Ni ez naiz zaindua sentitu eta nik uste dut ez dudala jendea zaindu. Bakardade handiko 

garaia. Bizitza pertsonala atzean uztea... Hori zen nire militantziako paradigma. Militante 

txukunena zen ordu gehien egiten zuena eta estremorarte ibiltzen zena. Orduan esan nahi dut, 

autozaintza edo norberaren esparrua bertan behera uztea ez zen galera bezala ikusten. (Oneka) 

 

Elkarrizketatuak beraien militantzia ibilbidean, helburu eta interes berdineko jendea 

ezagutzen joan dira. Euskal herriko gatazka politikoan hainbat egoera zail bizi izan dira, atxiloketa, 

tortura kasu, ihesaldiak, kartzelatzeak...gehienetan gizonak hunkituak izan dira. Egoera hoietan, 

askotan emakumeek zaintza lana egin dute eta egiten dute, izan amek, neska lagunek, arrebek... 

Preso direnen zaintza askotan neska lagunek eta amek egiten dute. Beraien parte-hartze politikoa ez 

da batere baloratua.  Nazio askapen mugimendu barneko emakumeak dira lan hori isilean eraman 

eta eramaten dutenak. Horrek denbora asko hartzen die, jadanik emakumearen denbora mugatua 

dela, etxeko zaintza eta famili zaintzarekin gainera presoen zaintza sartu behar baldin bada 

emakumeari denbora gutxi gelditzen zaio parte-hartze politiko “aktibo” bat egiteko, hau da 

bilkuretan partehartu, ekimenak antolatu...  Emakume hauek lan ikustezina egiten dute. 

Erakundeetan ez da hortaz hausnartzen, alta emakumeak diskriminatuak sentitzen dira beraien 

generoarekin lotutako ardurak dituztelakotz eta honek oztopatzen ahal die parte-hartze politiko bat 

edukitzea. 

 

“Herri horren borrokaren barnean, emakumeek parte hartu dute, parte hartzen dute eta 

parte hartzen dugu. Orain, ez dugu parte hartzen, alde batetik ez dugulako parte hartzeko baldintza 

berdinak kuantitatiboki eta kulatitatiboki. Hori oraindik landu behar den gai bat da. Bi hor barruan 

dugun parte hartze politiko batzuk ikusezinak direla ez daudela baloratuak. Adibidez presoen 
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zaintza guzia.”(Oneka) 

 

 Zaintzaren inguruan esperientzia desberdinak topatu ditut. Katixaren kasuan zaintza egon da 

errepresio momentuetan, Onekaren kasuan ez duena izan. Aldiz Bizkaitarrak kartzelan atzeman du 

inon atzeman ez zuen zaintza. Emakumeak beraien artean babestu dira. Komunikazio ez bortitzaren 

oinarria segituz entzumen aktibo bat edukitzen zuten. Fisikoki ere babes handia sentitu du, 

besarkada eta muxuen bitartez. Militantzian ez da dena beltz ala xuri, gune, pertsona, leku eta 

denboraren arabera zaintza harremanak aldatzen doaz. Pertsonen beharrak ere desberdinak dira, 

batzuk gehiago eskatzen dute eta beste batzuk ez dute nahi. Gizonen kasuan ere badira zaintza mota 

desberdinak, beraien teknikak dituzte bata besteari keinu goxo bat egiteko. Egoera gogorretan 

ikusiak izan dira gizonen arteko besarkada eta muxu handiak, nahiz eta gehienetan distantzi ematen 

den. Hor ere desberdintasun handia nabaria da hegoalde eta iparralde artean. Hegoaldeko jendeak 

besarkada handiak ematen dituzte, aldiz Iparraldekoak askoz hotzagoak dira. 

 

 “Zaintzen ginen, bagenekin errepresio bazela gu gazteak izanki jo puntuak ginela, beraz 

gure egiturentzat zaintzen genuen; Ez dakit , ez dut pentsatzen espreski zaindu girela, ene ustez 

naturalki egina izan da.” (Katixa) 

 

“Kartzelan bai, kartzela kriston zaintza. Baina bereziki kolektiboko emakumeen aldetik. 

Niretzat izan zen kriston kontrastea. Etortzea mililtantzia erabat ermetiko, anti-humano, hotza... 

holako batetik eta sartu barrura eta goxoa, entzuketa aktiboa, inkluso fisikoki: musuak, besarkada,  

“zelan zaude?”, benetazkoak, zeuden tokia, eguneroko detaileak... ez dakit.... Supuestamente, guk 

gure militantzia gogorra ikusten genuen, eta ETAkoa gogorragoa, baina gero ni sartu nintzen 

barrura eta ikusten nuen askoz humanidade gehiago ETAko militanteen aldetik. ”(Oneka) 

 

Mikropolitikaz gutxi hitz egina izan da nazio askapen mugimenduko estrukturetan. 

Harremanetaz hitz egiteko lekurik ez da inoiz utzi. Xanen arabera gizatasun balorea askoz 

garatuagoa zen ETA -ren 80-90 hamarkada garaiko belaunaldian, gaur egun militantzian gutxiago 

dena.  

 

“Harremanetaz ez dugu hitz egiten ez da lekurik. Euskal Herrian ETAren belaunaldian, nik 
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ezagutzen ditudanak, atzematen dut gizatasun puntu hori azkarra. ”(Xan) 

 

Mikropolitikari garrantzia ez zaio eman nazio askapen mugimenduko erakunde eta elkarte 

desberdinetan etahonek ondorio txarrak izan ditu militanteengan, jendea haserretzea, erretzea, 

militantzia uztea...Militantzia modu honen aurrean emakume militanteek estrategia batzuk martxan 

eman dituzte eta ondoko atalean aztertuko ditugu. 

 

 7.6.Emakume militanteen estrategiak 

  

Atal honetan landuko ditugu emakumeen estrategiak berain militantzi ibilbidean zehar 

martxan eman dituztenak,batzuk banakako estrategiak dira eta beste batzuk taldekoak.  

 

Militantziak izan gizon eta emakumeentzat denbora hartzen duen kontua da. Marko 

teorikoan ikusi dugun bezala denboraren ikuspegi feministak argi erakusten du gizon eta 

emakumeek ez dugula denbora aurrekontu berdina. Emakumeek espazio pribatuan pasatzen duten 

denbora ikaragarria da eta honek espazio publikoan aritzeko denbora murrizten die. Denbora aski ez 

edukitzeak estres handia sor daiteke. Emakume batzuk modu indibidualean militantziari denbora 

emateko nahikeria erakusten dute. 

 

 Bestalde, nekadurak ere bere pisua dauka militantzian. Hainbat emakume nekatzen dira 

berain parte-hartze politikoan, batzuetan gorputzak aski duela esan arte. Militantziaren erritmo 

intentso eta azkar baten zurrunbiloan zaudelarik batzuetan gorputzaren kontrola gal dezakegu. Dena 

ematen denean, oinarrizko beharrak asetzea ahanzten ahaldira, izan ongi lo egin ( estresa eta 

atxiloketa arriskuekin zaila), ongi jan ( bilkura askoren artean ogitartekoa jatea) kirola egin ( 

denbora eskasa gatik kirola egiteko denbora ez harztea). Elkarrizketatu batek eritasun bat harrapatu 

zuen, bere bizitzako parentesi horretan militantzia eten zuen.  

 

“2007 menenjita izan nuen eta pentsatzen dut leherregina nintzela defentsak biziki ahulak 

nituen ezker-eskuin ibiltzen nintzen. Akidura ez militantziarena, baina bai erritmoarena. Pentsatzen 

dut fisikoa beti lotua dela buruari, alerta izan da, alerta baino gehiago urrunago joan da. Ez dut 

berriz hartu militantzia kasik menensita eta gero. Hilabete batzuk behar izan ditut berriro 
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altxatzeko”(Katixa) 

 

 Militantzia orekatu bat lortzeko emakumeen estrategietako bat izaiten da gorputzaren 

zaintza. Nazio askapen mugimeduko parte-hartze politikoak egoera zailen aitzinean sakrifikaziozko 

militantzia aurrera eraman du norberan zaintza alde batera utziz. Lehentasuna herriaren askatzea 

delarik hainbat eta hainbat pertsona beraien burua eta gorputza alde batera utzi dute. Onekaren 

kasuan, kartzela garaian noreberaren zaintzari lekua egin dio. Espetxeak bere buruari lehentasuna 

emateko aukera eman dio.Kaleko militantziaren zurrunbiloan pertsonek ahanzten dute pertsonak 

direla militante izan baino lehen. Kausa batzuetan borrokatzeak norberaren zaintza ahanzten 

harazten ahal du. Aldiz kartzelak Onekaren kasuan denbora eman dio bere buruaz eta gorputzaz 

hausnartzeko. Hor ere denboraren irizpideak bere garrantzia hartzen du. Kartzela batean egoteak 24 

orduko egunak luzatzera dakartza, ez da familiaren zaintzarik, lanik, aktibitaterik...Kasu horretan 

norberaren zaintzari lekua uzten diozu. 

 

“Nik sentitu nuen koltxoi bat bezala. Nire buruan pentsatzen hasi nintzen lehen aldia izan 

zen. Nire pertsonan. Nire pertsona erabat abandonatua nuen, erabat , erabat, erabat. 

Fisikoki...dena. Hor tartea duzu, atseden fisikoa hartzen duzu.  ” (Oneka) 

 

Nazio askapen mugimenduko militantzia ereduak ez ditu bere militante guztiak asetzen. 

Honela kide batzuk garai desberdinetan, erabakia hartu dute ezker abertzaletik ateratzea. 

Elkarrizketatuetako hiruk talde feministetara jo dute, feminismoari lotutako parte-hartze politikoak 

erakarri dietelakotz. Talde feministek badute zaintzaren arteko irakurketa berezia baita boterearena. 

Lehenago aipatu bezala mikropolitikak bere garrantzia badu erakundeetan.  Talde feministetan 

norberaren sentimendu, pentsaera, izaerari... garrantzi ematen zaio.  Ez da kasualitate bat emakume 

asko erakarriak izaitea talde feministetako metodologietara. Hausnarketa handiagoak dira, gorputza, 

sentimendu eta pentsaeraren inguruan.  Lan ardatz bezala hartzen da, autodefentsa, sexualitatea, 

heteroaraua... Gorputzari bere lekua egiten zaio. Politikaren irakurketa zabalagoa egiten da, 

gorputza politika da, espazio pribatua politika da, lesbiana izaitea politikoa da... Militantziak 

eguneroko ekimen eta egoerei erreferentzia egiten dio eta ez bakarrik bilkura, manifa eta 

konferentziei. Konplizitate eta zaintza harremanak zaintzea emakumeen irizpide batzuk dira 

militantzia orekatu batengana jotzeko. 
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“Eta gero irten nintzenean egon nintzen Batasunan, gero berriro kartzelara eta gero irten 

nintzenetik, ba ez nuen gogo handirik Ezker abertzalean egoteko. Egoera politikoa oso nahasia zen, 

bereziko Ezker Abertzalearena, hor krisi garai hori, ez nuen batere argi zer gertatzen ari zen, ez eta 

ere ni nun kokatzen nintzen beraz erabaki nuen lasai hartzea eta Ezker Abertzalea ulertuta 

estruktura bezala, hortik kanpo kokatu nintzen, ez horrenbeste afektiboki edo... eta hasi nintzen, 

sortu genuen herriko talde feminista eta hor egon nintzen bi urte.”(Oneka) 

 

“Militantzia eredu maskulino eta hierarkiko batetik erakunde feministetarat jo dut ”    

(Ainara) 

“Dudarik gabe, nik zortea izan dut nire militantzia esparrua, batez ere prozesu 

feministarekin eta bilgune feministarekin, emakumeen artean egin dudala eta garai horretan 

garrantzia ematen genion emakume sareari. Orduan hor, beste konplizitate bat sortzen zen. Eta 

aliantza batzuk sortu ziren laguntzen zizkizutenak militantzia sortzen diren presio politikoei aurre 

egiten desberdinki. Hor sortu dira nire kideekin emakumeekin, baina gizonekin ere, horrelako 

konplizitate intimo bat ere. ” (Kima) 

  

Taldekako estrategi bezala Emakume batzuek, ezker abertzalea feminismoruntz jotzeko 

estrategia handi bat martxan eman zuten, erakunde guztietan diagnostikak martxan ezarriz. 

Prozesua kudeatzen zutenen artean Kima egon zen. Prozesu feminista honen helburua Ezker 

Abertzalea feminista izaiteko konpromisua hartzea zen eta konturatzea ere bai arazoak bazirela 

erakunde desberdinetan. Prozesu pedagogiko honetan, zenbat emakume? Zenbat zuzendaritza 

lanetan ? Herrietan? bezalako galderak pausatuak izan ziren, ezker abertzalearen argazki zabal bat 

edukitzeko genero ikuspegi batetik. Fenomeno garrantzitsua izan zen, batez ere Hegoaldean, 

militantziaren genero asimetrien inguruan hausnartzeko aukera ekarri zuelakotz. 

 

“Diagnostikoa bera, diagnostiko parte hartzaile bat izan nahi zuen eta kontzientizazioa 

eragingo zuena, eta nik uste dut lortu genuela maila batean.”(Kima) 

 

Ezker abertzaleko prozesu feministarekin batera 2010 urtean Bilgune Feminista sortu zen, 

Ezker Abertzaletik kanpo emakume abertzale eta feministak ere saretuko zituen antolakundea. 



[Texte] 

               

64 

 

Emakume ezkertiar eta abertzaleentzat estrategikoki heldu leku bat izan zen Bilgune Feminista, 

askoren militantzia ibilbidean sartzen da Bilguneko parte-hartze politikoa.  Sexu-genero askapenari 

garrantzi ematen dion antolakunde bat da eta lotura zuzena egiten du herri askapenarekin. 

Emakumeak bigarren maila batean identifikatuak direno herria ez dute aske ikusten.  

 

“Baziren emakume pila bat eremu desberdinetan, praktika feminista bat eraman nahi 

zutenak beraien eremuetan. Guk praktika feminista hori, Nazio ikuspegi bat bideratu nahi genuen. 

Eta horregatik sortu zen Bilgunea ezaugarri horiekin. Plan estrategiko baten inguruan sortua zena 

eta plan estrategiko horren osaketa gainera, eraikuntza nazionalaren ikuspegiatik egin genuen eta 

bueno, ez zen antolakunde normal bat.” (Kima) 

 

“Eraiki nahi dugun Euskal Herrian, emakume zein gizonen arteko botere-harremanak, 

gainditzen ez badira, herri askea izaitea ezinezkoa izango da.”  ( Epelde; Aranguren; Retolaza, 

2015: 413) 

 

Bilgune Feminista azken urteotan gatazka politikoaren alorrean hausnartzen hasia da, izan  

topaketa abertzaleetan gaia landuz edota barne mailan. Azken aldian, gatazkaren konponbiderako 

hainbat ekimen antolatzen dira ikuspegi feminista bermatzen dutenak, hala nola Emagune ( EHU-k 

sustatzen duen bakea eta bizikidetzaren inguruko lan taldea emakumez osatua dena) edota UEU-ko 

formakuntzazko bi egunak Euskal herriko gatazkaren konponbidea ikuspegi feminista gaiaren 

inuguruan hausnarketa proposatu duena. Euskal Herriko gatazkaren konponbidean feminismoaren 

ikuspegia ezinbestekoa den aldarrikapena geroz eta gehiago zabaltzen ari da.  

 

Emakumeen estrategietako bat berain esperientziak elkar trukatzea eta elkarren artean 

aliantzak egitea da. Adibide on bat izan genuen 2006 urtean Loiolako prozesuarekin batera Ahotsak 

egin zuen lana. Alderdi politiko guztietako emakumeak PP-koak izan ezik  haien artean elkartu 

ziren subjektu politikoak izan nahi zutelakotz. Beraiek ere negoziaketa prozesuari berain ekarpenak 

egin nahi zituzten. Eskubideak eta erabakien inguruan hitz egin zuten. Ahotsa barnean erabaki zen 

mugimendu feminista ez sartzea, gerora sartu zena. Garai haietan Ahotsak emakumeengan ilusio 

handia sortu zuen, bertan aurkitu zutelakotz lan egiteko tokia. Baina elkarrizketatuetako hitzen 

arabera, berain zalantzak dituzte Ahotsa taldearen inguruan. Katixaren kasuan, alde negatiboa talde 
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mistoa ez izatea zen, nahiz eta ekimen horrek erakutsi zuen emakumeen potentzialitatea, sexuen 

desberdintasunean oinarritzen zen.  

 

“2006an Loiolako prozesuan Ahotsaren papera eta iniziatiba ene ustez iniziatibo polita izan 

da panorama politiko guztia batzea eta bakarrik emakumea, erakusten du ze potentziala baden, 

baina hor ere desberdintasuna guk egiten dugu emakumeak bakarrik onartuz” (Katixa) 

 

 Onekaren kasuan, gizarte patriarkatuak inposatzen dituen errolen barnean sartzea dela 

iruditu zitzaion. Hau da oinarritzat hartzea negoziaketa prozesutan gizonek dutela hitzaren 

garrantzia eta, aldiz, emakumeak enpatiaren bitartez elkar ulertzeko gaitasuna. Eskema hauek  

segitzen direnean genero estereotipoak bideratutako ezaugarriak ematen dira gizon eta emakumei.  “ 

Emakumeen ” entzumen aktiboaren gaitasunarekin alde biko biktimak elkarren artea eseritzen ahal 

dira, aldiz “gizonen”negoziaketa gaitasunarekin mahainean eseritzen ahal dira parez pare erabakiak 

hartzeko.  Emakumeak gizona bezala negoziaketa prozesuetan bere lekua eduki behar du eta ez da 

egin behar bereizketaik erabakiak hartzen dituen mahaina eta sentimenduak adierazten dituen  

mahainen artean, bietan gizon eta emakumeak egon behar dira. 

 

“Gero Loiolan gertatu zena Ahotsak mugmenduarekin. Nik zalantza pila nituen horrekin. 

Alde batetik akordio bat lortzen da baina emakumeen artea lortutako akordio bat beraz horrek ez 

du balio, gizarte honetan holako akordio batek ez du balio. Ez badugu rentabilizatzen mezu hori 

zabaltzeko, ba egin ahal dugu kontrakoa. Eta nik uste dut hori gertatu zela, kontrakoa. 'Begira ze 

jatorrak diren emakumeal, elkarren artean entzuten dakite eta errekontziliatzen dakite, oso 

afektiboak dira eta gizonak aitzin iristen dira konponbidera'. Patriarkatuaren logika errepikatzen 

ari gara. Horrelako dinamikak nik uste dut, ere oso harriskutsua dela. Ahotsakena hola izan zen eta 

ez dakit ze punturaino ez zen esan “hau zer da?”. Orduan gizonen artekoak bakarrik balio du?” 

(Oneka) 

  

Zati honetan ikusi dugun bezala, emakumeek hainbat estrategia martxan eman dituzte berain 

militantzia ibilbidean zehar. Orain kideen arteko maitasun harremanetara salto eginen dugu. 

Maitasunak ere zaintza mota bat ekar dezake erlazion diren pertsonengan. 
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7.7.Maitasun harremanak 

 

Parte-hartze politiko eremuetan ere maitasun harremanak daude. Lehengo atalean zaintza  

 

harremanetaz hitz egiten egon gara eta orain zehazkiago maitasun harremanetaz hausnartuko dugu. 

Nazio askapen mugimenduko erakundeetan maitasun harremanak eman dira eta ematen dira, 

gehienak harreman heterosexualak dira. Mendebaldeko maitasun erromantikoaren sustraietan 

oinarrituz genero zapalketak sortzen dira, emaztea gizonaren menpe egonez. Elkarrizketatuen 

militantzia bizitzan harreman desorekatuak izan dituztela aitortzen dute. Gizartean dauden egoerak 

ezker abertzalean ere aurki ditzazkegu. 

 

“Ni liatu nintzen zuzendaritzan zegoen beste batekin. Eta gainera kriston referentzia zuen. 

Ni orain gogoratzen naiz zela militantziaren sinboloa: karratua, matxista eta hori zen nire bikotea. 

Eta berekin sentitu nituen asimetria nahiko gogorrak. Gainera nik uste dut, bera ahalegintzen zela 

eremu pertsonala eta militantea ezberdintzen eta zen bereziki biziki gogorra nirekin bileretan.  Filo  

San Bicente etorri zela udako eskola batzuetara,  hitz egitera harreman sexu afektiboetaz 

militanteen artean. Eta berak aipatu zuen, zelan militante mutilak urduritzen ziren beraien neska 

lagunak ardura handiagoak baditu ba ez dakitelako nun dagoen, norekin dagoen, aparte, 

supuestamente jerarkia horretan puntu bat gorago izateak dakarren umiliazioa. Niri harritu 

ninduen, eta  gure inguruan holako kasuak genituela pentsatu nuen. Eta gogoratzen dut, behin mutil 

lagunarekin hitz egiten, esan zidala ea gogoratzen nintzen hitzaldi horretaz eta hori gertatzen 

zitzaiola berari.” (Oneka) 

 

Militantziako erakunde berdinean bikote harremanak daudenean, egoera berezi batzuk 

sortzen dira. Espazio publiko/pribatua nahasten da, botere harremanak nahasten dira, goxotasun eta 

gogortasun emozioak nahasten dira... Onekaren kasuan, bere mutila baino botere handiagoa zuen 

momentu batzuetan eta bere ligeak gaizki bizi izan zituen garai horiek. Militantziako maitasun 

harremanetan ere genero eragina nabaria da. Militantzia eredu gogor batean zaila izaiten da 

goxotasuna adieraztea maite duzun pertsonari. Honela, mutil batzuk erabakitzen dute itxura hotz eta 

gogorra erakustea espazio publiko-militantean. Emakume askorentzat desoreka sortzen du, bi 
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pertsonalitaterekin topo egiten duelakotz, bata bilkuretako gizona eta bestea ogeko gizona. Botere 

mailaketaren inguruan interesgarria da ikustea, gizonak urduri ematen direla berain bikotekideak 

botere gehiago hartzen duenean. Umiliazio sentimendua eduki dezakete eta ondorioz nahiago dute 

beraiek eduki botere handiena.  

 

 Nazio askapen mugimenduan militantzen duten pertsonak gehienetan berain inguru 

giroarekin harremantzen dira. Bikotekide militante edota kontzientzia politiko garatu bat duen 

pertsonarekin elkartzen dira. Oso arraroa da balore eta iritzi politiko desberdinak dituzten bi 

pertsonak maitemintzea. Katixaren ibilbidean, bere kideen arteko maitasun harremanik ez du bizi 

izan, baina bere buruan ebidentzia bat bezala da bere mutila nazio askapen mugimenduko militantea 

izaitea. 

 

 “Maitasun kontuekin ez dut inoiz ligatu ber erakundean militatzen zutenekin. Ez dakit 

zergatik baina, inoiz ez dira erakargarriak izan (irriak), beharba aukera izan bazen egun batez, 

baina ez. Nere bikotekidea ez dut imajinatzen militantea ez izaitea.” (Katixa) 

 

Kimak ongi adierazten digun bezala harreman afektibo guztietan desorekak daude eta Ezker 

Abertzaleko kideen artean ere. Oihana Echevarrietaren tesinaren ondorietan argi geratzen da, 

mendebaldeko maitasun ereduak presente direla militanteen artean. Nazio askapen mugimenduko 

militanteok bizi izan dituzten maitasun harremanak oso bereziak izan dira. Gatazka poltikoak 

ekarritako egoera estremoak jendearen arteko harreman bereziak sortu ditu. Izan dira eta badira 

harreman batzuk 20 urte irauten dutenak bikote bat kartzelan edukiz, badira harreman batzuk 

irauten dutenak senarra deportatua dutenak, badira harreman batzuk irauten dutenak bikotekidea 

kladestinitatean edukiz...Baina badira ere egoera horietan bikoteak uzten dutenak, bikote 

harremanak aldakorrak direlakotz.  Egoera politikogatik bizi dute harreman konplexu, gogor et 

bereziak eta kasu horietan ez da berdin bikotekidea uztea, badelakotz faktore politikoa tartean ere 

bai.  Harreman afektibo, politiko eta sexualak dira.  

 

“Harreman afektibo guzietan sortzen dira desorekak, eta indar harremanak edo 

dependentziak eta dudarik gabe Ezker Abertzalean sortzen direnak ez dira horren kanpo. 

Militanteok ez gaude, militanteok gara jendartearen produktu bat. Izan ditut konpañeroak, nire 
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bizitzako lagunak izan direnak eta beste batzuk afektiboak; lagunak zeinekin harreman sexualak 

izaten nituen eta nire bizitzan oso inportanteak izan direnak eta direnak baina ez dira nire bizitako 

lagunak. Baina horrelako egoera berezietan egiten diren harremanak bereziak dira. Bada zerbait 

lotzen zaituena afektiboki, politikoki, sexualki... azkenean harremanak ere momentuak dira eta 

erantzukizun konpartituak eta horiek bizitzen baldin baditutzu elgarrekin ba dudarik gabe lotura 

berezi bat sortzen da. Lotura berezi horretan gertatzen dena, emakumeok, emakume militanteok, 

horrelako harremanak gutxi daude, nik asko ezagutu ditut ezker abertzalean eta maila bereko 

ardurak izan dituzten harremanak, iraun duten harremanak, gutxi daude.” (Kima) 

 

 

Kimaren kasuan, bere lehen mutila 17 urte zituela espetxeratu zuten eta orain 25 urte 

daramazki kartzelan. Bigarren mutilarekin, lau urtez egon zen bizitzen eta gero mutila sasiratu zen 

eta ondotik espetxeratu. Hortik gutxira Kima sasiratu zen eta espetxeratu. Bere mutila atera zenean 

ez ziren gehiago elkarrekin eta berriro mutila sasiratu zen. Bikotekide horrekin eduki zuen bere 

lehen haurra egoera oso gogorretan. Haurraren lehen urteak biziki zailak izan ziren batzuetan 

amarekin beste batzuetan aitarekin eta beste batzuetan amona eta aitonarekin. 

 

Egoera gehienetan emakumeak du mutila preso, deportatua, klandestinitatean. Emakume 

horiek ere ez dira aske sentitzen eta askotan berain mutilarekin egoteko etapa gogor batzuk pasatzen 

dituzte.  Eguneroko harreman fisikoak ez edukitzeak ere dakar emakumeari bakardadea ezagutzea. 

Bakardade horrek emakume batzuengan ahalduntze bide bat bilakatzen da, pertsona kasu horretan 

bere bizia egiten duelakotz eta ez da hainbeste bikotekidearen menpe egunerokotasunean. Kimaren 

lekukotasunaren arabera bere identitate politiko eta pertsonala eraikitzeko modurik onena izan dela. 

Azken batean bakarrik eraikitzeko modu bat da bere bikotekidearekin ez bizitzea egunerokoan. 

Gure gizarte okzidentala, maitasun harreman erromantikoan bizi da, naranja erdiaren metofora  

askotan erabili izan da erakusteko gizon eta emakume harremanean beste pertsona gabe ezin dela 

bizi. Euskal Herriko egoera estremoek eraman dute naranja osotasunean ezin izan dela egon eta ezin 

dela oraindik ere kasu batzuetan. Emakumeek beraz ikasten dute indibidualtasunean berain burua 

eraikitzea. Kimak bikote harremanaren kontzepzio interesgarria azaldu zidan. Emakumeek gure 

bide propioa egin behar dugula zihurtatu behar da, genero eragina saihesteko. 
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 “Hor inportatea da ere, nire kasuan bederen bizi izan dudanaren arabera, harreman 

horietan ere norberak bere indibidualtasun hori mantentzea.  Zeren errepresioarengatik oso 

baldintzatua izan da nere semearen aitarekin izan dudan harremana eta orduan askotan bizi izan 

gara estremoetan edo bananduta. Baina nik guzti horretatik ateratzen dudan ondorioa hori da, alde 

batetik oso harreman bereziak direla. Ekarpen bereziak egiten dituztela bata besteari, sortzen diren 

horrelako egoeretan. Konplizitate maila afektibo politikoa sortzen dira, niretzat bederen. Eta nik 

badakit adibidez nire harremanean eta nire bizitzan eta identitatean, infleksio pundu handi bat 

suposatu zuela nire bikotekidea sasiratu zenean. Zeren hor, bakarrik sentitu nintzen eta hor ni 

garatu behar izan nintzen ni bakarrik. Nik pentsatzen dut nire bizitza militante eta nire identitate  

politikoa definitzeko urte garrantzitsuenak izan zirela. Nik bakarrik egin behar izan nituenak. Nahiz 

eta harreman hori egon baina ez modu fisiko batean baina bai modu afektibo batean, politiko 

batean... Horrek neri ematen zidan segurtasunarekin eta aparte maitasunarekin, afektibitatearekin 

eta dena. Baina bakoitzak, eta batez ere emakumeak, harreman horiek errealak izan daitezen eta 

aberasgarriak izan daitezen bere bide propioa egiten duela ziurtatu behar du. Hau da nire 

esperientzia, nik egin nuelako. Bortxatua baina eskerrak. Nik uste dut izan dela nire identitate 

politikorako edo nire ekarpen politikoan gehien egin dudana urteetan. ” (Kima) 

 

Atal honetan ikusi dugun bezala, maitasun harreman erromantikoak emaiten dira nazio 

askpaen mugimenduan, baina egoera estremoen kasuan emakumeak ikasten du bere bidea egiten eta 

hori emakumearen ahalduntzea fase bat da. Erakunde berdinetan militantzen dute bi maitaleen 

artean desorekak sortzen dira genero ikuspegiari lotuta, gehienetan gizonak botere gehiago eskatzen 

du. Maitasun harremanen ondorioetako bat izan daiteke haurra edukitzearen proiektua martxan 

ematea. Kasu honetan ikusiko dugu nola ama izateak baldintzatzen ahal duen emakume baten parte-

hartze politikoa. 

 

7.8.Amatasuna 

 

 Militantziaren ibilbidea bizi zikloari lotuta da. Askotan gaztetan denbora asko pasatzen da 

militatzen eta heldu bizitzara iristerakoan militantziaren beherakada bat gertatzen da. Emakumeen 

kasuan ama bilkatzen direnean berain parte-hartze politikoan oztopo handiak izaiten dituzte. 
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Ikuspegi feminista batetik dakigun bezala denboraren irakurketa desberdinak badira.  Emakume 

batek espazio pribatuan eman behar duen denborak leku handia hartzen du eta batez ere haurrak 

zaindu behar direnean. Militatzeko irizpideak ez doaz bat ama izaitearekin:  metodologia, 

konpromisua maila, bileren ordutegia... hainbat adibide daude. 

 

Elkarrizketatuetatik bi ama dira eta beraien ibilbidean aldaketa nabaria sentitu dute ama 

direnetik. Militantzen duten erakundeetan ez dute egokitzepenik handirik egin amak barnebiltzeko, 

kasu batzuetan bai. Hamaika proposamen egin ditzazkegu amen presentzia zihurtatzeko, hala nola 

haurtzaindegiak antolatu biltzar handietan, bileren ordutegiak moldatu, tutoretza bat sortu...  Nazio  

askapen mugimenduko erakundeek momentu zehatz batzuetan moldaketa txiki batzuk eginak izan 

dituzte baina orokorrean ez da planteamendu errealik proposatua izan. Elkarrizketatuen artean batek 

ume txiki bat du urte bat pasa duena. Bere senarra kartzelan da beraz bakarrik hezitzen du, 

familiaren laguntzarekin. Bigarrenak aldiz, 11 urteko haur  bat badu eta laister bigarrena erdituko 

du. Bigarrenan umea bakarrik edukitzea erabaki du. 

  

Haurdunaldi garaian militatzeko aukerak badira, emakumea nekatuegia ez denean bilkuretan 

parte-hartzen ahal du. Aldiz, haurra sortzen denean oztopoak sortzen dira. Katixaren kasuan lehen  

asteetan posible zen baina fite konturatu da umeari kalte egiten ziola, bere erritmoa ez zelakotz 

errespetatua. Kasu honetan emakume gehienak egiten duten bezala militantziatik urruntzen doaz, 

parte-hartze politikoaren estruktura ez delakotz amei zuzenduta. Honela, konturatzen gara, 

iparraldeko militantzian adibidez 30-40 urteko belaunaldia falta dela. Fenomeno honek 

politikarekiko hurruntze egoera bat dakar, bere ondorioak badituena nazio askapen mugimenduko 

publikoan. Lekukotasunei esker ikusiko dugu nola eguneroko bizitzan ama izaiteak eragin duen 

emakume baten bizitzan: 

 

 “Haurdun nintzelarik bilkuretan biziki ongi bizi izan dut haurdunaldia. Haurra sortu eta 

segitu izan dut, guk gainera hausteskundeak genituen herrian atope ibili gira,eta beraz lehen 

astetan etortzen zen bo ni etortzen nintzen bilkuretara lo egoten zen nere gainean, bikain ea gero ja 

apirilean joan naizelarik bisita egitera aberri egunaren aste santuan, txikia galdua zen seguritate 

falta, ainitz eskatu diot nere ustez. Erabaki dut bera izatea lehentasuna bere erritmoa, eta bilkurak 

dira beti bere bainu denboran. Bakarrik naizenez aitak ezin du egin beraz nik egin behar dut, aita 
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hor izan balitz aitak egiten ahalko zuen, gau batez bera bilkurara joaten bazen nik ogean eman 

umea, eta alderantziz. Haurra bera gaizki izateko baldin bada berantago militatuko dut, beste jende 

batekin egongo delarik. Bere ongizatea lehentasuna hartu du.” (Katixa) 

 

 Katixaren kasuan, ama berria izaitea eta gainera  bakarrik hezitzeak badu bere eragina 

militantzia alde batera uzteko. Desberdina izango zen gizona etxean baldin bazuen. Amatasuna eta 

parte-hartze politikoa elkarrekin eramateak bere mugak ditu, batez ere haurra txikia delarik.  

Gizonek ez dute hainbesteko oztoporik aita bilakatzen direnean. Normalean denbora gutxiagon 

edukitzen dute, baina moldatzen ahal dira beraien aitatasuna eta militantzia elkarrekin eramateko. 

  

“Haurra sortu denetik ez da posible, dena segitzen dut baina urrundik EHZ -tan ere banaiz 

baina urrundik, herriko tabernan ere baina ezin dut deus egin. Inplikazio gutxio, baina ezker 

abertzaleko egituran beti. ” (Katixa) 

 

Aldiz, beste elkarrizketatuak erakusten digu, nola bere erakundean erabaki desberdinak 

hartuak izan diren amatasunaren inguruan. Ekin bezalako antolakundean amatasuna kontutan hartua 

izan da, honela estrategiak martxan jarriak izan ziren garaiko amek parte-hartze politikoan segi 

dezaten.  

 

“Ni ama naiz eta badakit zer izan den nire amatasuna bizitzea Ezker Abertzalean eta gizona 

dudarik gabe, ez dute modu berean bizi izan. Nire militantzian uste dut badela infleksio pundu bat 

eta ama bihurtzen naizenean da. Hor bai kobertura humano bat behar dut, nire militantzia maila 

mantentzeko. Ama izan arte, nahiko autonomoa izan naiz. Arazoa izan zen umea sortu zenean eta 

gainera nik erabaki nuen, umea sortu zenean, nire ardura politikoak mantenduko nituela. Orduan 

bi motatako laguntzak izan nituen: Alde batetik garai horretan militatzen nuen antolakundean, 

Ezker Abertzale osoan ere, baina nire antolakundean hori ziurtatu zen Ekinen eta, ama ginen 

emakumeak eta haurdun ginenak, amatasun baja hartzen bagenuen, edota nahiz eta ez hartu, beste 

modu  batean militatu behar bagenuen, maila bateko tutoretza genuen. Tutoretza politikoa eta gero 

moldatzen zen hori egin ahal izateko. Hori orain ez da egiten eta emakume amak direnak berriz ere 

deskolgatzen ari dira eta arazo handi bat da nire ustez. Laguntza bat nuen, tutoretza politikoa eta 

militantea, eta gero gurasoekin moldatu nintzen.  
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 Amatasuna eta parte-hartze politikoaren oztopoak garbi ikusten ditugu, egoerak zailtzen ditu 

bikotekidea kartzelan baldin bada edota familia inguruan ez denean hor. Ama askorentzat umea 

edukitzeak denbora asko hartzen dio eta ondorioz militatzeko aukera gutxi uzten zaio. Estrukturen 

partetik esan beharrezkoa dago egokitzapenik ez dela egiten emakumea ama bilakatzen denean.    

 

 Antolakundeaz aparte familiaren eta inguruaren presentziak badu bere garrantzia, amatxi eta 

aitatxiren laguntza batez ere, asko eskertzen da. Hezitzeko balorea ere aldagarria da gizarte batetik 

bestera, leku batzuetan famili nukleoak du haurra hezitzen, hau da aita eta ama bikote 

heterosexualaren adibidea hartuta, baina beste leku batzuetan kolektibotasunean hezitzen dira 

umeak, izan aitatxi eta amatxi, auzokoak, tribuko kide zaharrenak... berain lekua dute haurraren 

heziketan.  Gizarte okzidentalean famili nukleoaren modeloa da gehien bat segitzen, baina famili 

hurbilaren laguntza presente izanki. 

 

“Dudarik gabe gurasoengatik, ikaragarri lagundu zidaten umearekin. Zaintzen zuten umea, 

askotan moldatzen ziren.. oso urte zaila, nire mutila espetxean zegoen. Nire gurasoa eta nire 

mutilarenak. Bien aldetik languntza handia jaso nuen. Beraiek gabe ni ezin izango nintzen ama 

izan, hori badakit.” (Kima) 

 

 Erakunde armatuaren kasuan ere, hein batean erabaki bereziak hartuak izan dira amen 

militantzia bermatzeko. Aldaketa horiek emakumeen borrokei esker lortuak izan dira. Kiman 

adierazpen digun bezala, modu desberinetan kudeatuak izan dira, hor ere beste faktore batzuk 

jokatzen dute. Klandestinitate egoeretan errepresioaren ezpata beti norberaren gainean egoten da. 

Kasu horietan askoz zailtzen du ama izatea.  Erakunde armatuan sartzeak suposatzen du bizi 

klandestino batera salto egiten dela eta horrek dakartzan guztiarekin. Arrisku handiak hartzen dira 

herriaren askapenearen izenean.  

 

“Klandestino ziren emakumei begira, amatasunei erabaki desberdinak hartu izan dira. Oso 

baldintzatua egoera errepresiboarengatik eta abar... eta hori ba emakumeok exigitu dugun erabaki 

bat izan da. Ama izateko eskubidea izatea eta horretarako baliabideak jartzea. Erabaki hori modu 

desberdinean kudeatu egin da. (Kima) 
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Amatasunan egoeretan parte-hartze politikoaren baldintzak aldatzen direla garbi ikusi dugu, 

honek suposatzen duen guztiarekin emakume batentzat. Ondotik landuko dugu gatazkak eta bere 

ondorioek duten eragina generoan. 

 

7.9. Gatazka eta bere ondorioak 

 

 Atal honetan hiru zati aurkituko dituzue: 1)biktima hitzaren inguruko hausnarketa, 2) 

negoziaketa prozesuari buruzko ikuspegi feminista eta 3) emakume subjektu politikotzat jotzearen 

garrantziari erreferentzia egiten diona.. 

 

Euskal Herriko gatazkan  mota askotako biktimak daude, batzuk ETA-k sortuak, beste 

batzuk Frantziar eta Espainiar estatuek sortutakoak eta abar... Alde bakarrako biktimen irakurketa 

egiten da gehienetan, hau da erakunde armatuarenak. Biktimen talde azkarrak dituzte, omenaldi, 

diru laguntza, memorialak... Nere ikerketak nazio askapen mugimenduko kideengan egiten dudanez 

beste aldeko biktimetaz hitz eginen dut, beraiei ere aitortza bat egin behar zaielakotz. 

  

 Biktima hitza ez da asko maitatua ezker abertzalean. Lehen erran bezala biktima mota bakar 

bat aipatzen da Euskal Herriko gatazkan beraz beste aldeko biktimak ez dira identifikatuak sentitzen 

hitz horren atzean. Bestalde, elkarrizketatutako guztiek diote erabaki kontzienteak hartu zituztela 

militatzen hasi zirenean eta horrek suposa lezakeen errepresioaren jabe zirela. Ohartzen bagara, 

gudari figura gizonezkoek betetzen dute gehiago, baina ondoan diren emakumeek ere bizi dituzte 

errepresioaren ondorioak. Katixak eta Kimak ongi azaltzen digute beraien iritzia: 

 

 “Atxiloketa eta torturaren beldur bai, baina ez zen, ez dakit, ez da inoiz izan..bakoitzak 

bagenekin zertan engainatu ginen, ze arrisku baziren, neska ala mutil emoziotan ez dugu inoiz, ez 

dakit. Bai ni naiz Mikelen bikotekidea, baina justuki urruntasuna ezagutzen duena, bidaiak egin 

behar dituena, nere ustez jendeen burutan ahanzten da. Gatazkaren biktima bat naiz noski, 

estaruaren politika pairatzen dut. Ez dut nik erabaki kartzelara etortzea, Mikel presondegian da 

gatazkaren ondorioz eta noski ni bere hurbileko bat izanez nik hori sufritzen dut eta sufritzen duen 

horok biktima bat da, iduritzen zait.” (Katixa) 
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 Mutila preso duen neska lagunak badu meritu handia. Dispertsioaren ondorioz, bisita bat  

egitea ekonomikoki gastu handia da. Emozionalki gogorra mutila barnean uztea eta ordu gutxi 

elkartrukatzea. Fisikoki nekagarria, asteburu pasa egitea eta luzaz gidatzea. Emakumeak askotan 

zaintza lanetan dihardu, izan bikote gisa edota ama bezala. Zaintza horrek batzuetan norberaren 

lehentasunak alde batera uztea dakartzate. Gizonek ez dut hainbeste horrelako rolik hartzen, hor ere 

emakumeen presentzia handiagoa da.  

 

 “Nire mutila espetxean zegoen orduan nik ziurtatu behar nuen baneukala dirua bederen 

bisitetarako. Orduan lan egiten nuen aparte: etxeak garbitzen nituen, udan tabernetan lan egiten 

nuen. Egia da zaila egiten zitzaidala. Gero arazoak hasi ziren. Nire bikotea sasiratzen da. Gero 

atxilotzen dute eta orduan bai bisitak berriz ere. Gauza bat da bizitzeko dirurik ez izatea baina 

bisitak egiteko dirua behar duzu. ” (Kima) 

 

Bikotekidea ere preso dago. Nahiz eta bera bizi aske bat eduki, bere hurbileko pertsona 

kartzelan denez, gauza asko bere arabera modatu behar ditu. Emakumeak ezker abertzaleko 

gizartearen presio soziala ere edukitzen du. Emakumea fidel eta zintzoa izan behar du, beste mutil 

batzuekin ligatzen hasten baldin bada doble diskriminazioa jasango du, bata emakume txarra 

delakotz eta bestea politikoa, nola egin dezake hori preso duen mutilari. Bestalde, zenbaitetan, 

erlazioa askea izatea bikotean hartutako erabakia da da, emakumea bere desira fisikoak eta 

afektiboak asetzeko aukera izan dezan. 

 

Genero ikuspegi batetik egoerak ere aldatu dira, geroz eta emakume gehiago topatzen dira 

kartzelan, borroka armatuan eta militantzian. Honek aldaketa dakar, hau da senar, mutil lagunak 

izaitea emakumearen esperoan.  Baina beti ere sostengu eta elkartasun fenomenoentzat emakumea 

dago lehen lerroan. Azken urteotan egoera aldatu denez, ezker abertzaleko iniziatibetan ere gauzak 

aldatzen doaz, izan hitzaldiak emakumea eta kartzelaren inguruan, edota iruditegi batzuk, 

emakumea borrokan erakusten dutenak, afitxak batzuk, dokumental batzuk       ( Itsasoaren alaba, 

Sagarren denbora, Barrura begiratzeko lehioak)... Nahiz eta gehienetan mutil gorputzak 

hegemonikoak diren, aldaketa txikiak badaude. 
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“Orain emakumearen presentzia espetxeetan handiago da. Baina gizonak nagusi dira  

oraindik. Eta zuk ez dakit baina ni urteetan izan naiz senide. Hamar urte edo. Eta nik ikusten nituen 

autobusetan zeintzuk joaten diren eta zein den sostengua. Eta sostengua emakumea da. Gertatzen 

dena da, Euskal Herrian, edo guk askapen mugimenduan, sostengu hori ez dugu biktimizatzen. 

Baina ez dugu ezta desbaloratzen politikoki. Orduan ez dakit nola esan. Rol banaketa hori ematen 

da gurean. Azken urteetan aldatzen ari da. Inkluso sinbologian aldatzen ari da. Aldatzen ari da 

borroka armatuaren erabileraren inguruko genero perzepzioa. Baina aldatzen ez dena da 

kobertura soziala, emakumeek eraman dutena, eta dispertsioaren biktimak izan direnak. Horren 

biktima bada emakumea eta hori berriz ez da politizatzen.” (Kima) 

 

Emakumeen presentzia eta parte-hartzea gatazkaren konponbidean ezinbestekoa da. Gizarte 

baketxu bat sortu nahi baldin bada, gizarte hortako kideak askeak izan behar dira. Horregatik bai 

gizon eta bai emakumeen elkarlana sustatu behar da. Emakumea subjektu politikotzat definitu behar 

da eta aitortza bat egin behar zaio. Elkarrizketatuetako guztiek ber iritzia dute gai honen inguruan, 

ez dute bisualisatzen konponbidea emakumerik gabe. Kontziente dira ardura politikoetan gizonak 

gehiago daudela eta nekez emakumeak lortzen dutela lekua. Bestalde nahiz eta emakumeak 

konponbide prozesuan egon horrek ez du bermatzen gatazkaren konponbidea feminista izanen dela. 

 

“Konponbidean adibidez, ez bada aitortza bat emakumeok egin duten ekarpenari eta plano 

ezberdinetan baldin baduzu eszena toki perfektu bat berriro autodeterminatu ostean eraikiko den 

herrialde horretan gu berriro ere bigarren lerroko herritarrak izateko arriskua dago.” (Oneka) 

  

“Konflikto luzeak izan diren lekuetan nun benetazko konponbidea ekarri behar duen 

jendartean, adostasun sozial berri bat eta adiskidetza prozesu bat, ba hor emakumearen parte 

hartzea ezinbestekoa da, hori eman dadin. ” (Kima) 

 

 Onekaren adibidea garbia da, berak bizi izan du negozazio prozesu bat eta garbiki azaltzen 

digu nola emakumeen lekua presentziala bezala bizi izan duela. 

 

“Negoziazio prozesuan bi emakume ginen. Ba ez dakit. 2005-2006an. Ba bigarren planoan. 
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Bi emakumeak bigarren lerroan sentitu ginen. Gure artean konpartitu genuen. Ordutik lagun  

handiak gara. Bai hola sentitu genuen. Gure artean indarra hartu genuen eta esan genuen ez 

zitzaigula gustatzen. Baina ez zen bakarrik gu. Uste dut Ezker Abertzalean dagoen funtzionatzeko 

era hori, botere guneena gertatu zela, baina ez gurekiko baizik eta orokorrean. Beste hainbatekiko 

ere, beste hainbat gizonekiko ere. Momentua iristen denean, hor aktibatzen dira gure  

funtzionamendu patetiko guziak. Politicamente correctoan mugitzen al zara baina... ” (Oneka) 

 

Ezker abertzalean garai batzuk izan dira nun errespetatzen saiatzen zen parekidetasuna 

negoziaketa prozesutan. Baita estrategikoki erabaki batzuk hartuak izan dira emakumeen militantzia 

bermatzeko. Eraldaketa feminista sakonik ez da izan baina bai urrats batzuk edota saiakera batzuk. 

 

“Ezker Abertzaleak, bai Lizarra-Garazi ostean eta Lizarra-Garazin bertan izan zituen 

negoziazio taldeetan eta harreman politikorako taldeetan, parekideak ziren, mixtoak ziren, orain 

errespetatzen ez dena. Zuzendaritzak ere parekideak ziren, emakumearen parte hartzea ziurtatzeko 

egituretan erabakiak eta planak hartu ziren. Emakume zehatz batzuekiko planteamendu bereziak 

egin ziren, haurdun ziren emakumeekin adibidez beren militantzia eten ez zezaten. Erabaki asko 

egin ziren, bai parte hartzeari begira eta bai proiketu bakoitzaren ildo politikoaren proiektuan 

ikuspegi feminista txertatzeari begira.” (Kima) 

 

 Bukatzeko, elkarrizketatuetako figuretan emakume parte-hartzaile publikoaren lekua 

aztertzen ibili naiz, baina ezin ahaztekoa da, isilean dauden milaka eta milaka emakumeen 

borrokak. Errekonozimendu gabe lanean ari diren militante xumeak badaude eta gehienetan 

emakumeak dira. 

 

“Noski baietz. Gainera uste dut gatazka konponbide fase berri honetan inoiz baino 

garrantzi hanidena duela emakumea presente izaitea konponketaren negoziaketa mahai guneetan. 

Nik uste dut gatazka politiko honetan isilean diren emakume askoren lana ez dela batere 

errekonozitua, hau da klandestinitatean etxetan hartu dituzte emakumeak, bisitetara joaiten diren 

neska lagunak...Alde bakarreko militanteak ditugu goraipatzen baina zenbat emakume dira herri 

honetan berain maitasun eman dutenak militante “aktiboei”.Gordezka lan egin dutenak, beraiek 

ere nere ustez nazio askapen mugimenduko subjektu politikoak dira. ” (Ainara) 
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“Emakumea eragile mota bat da defacto, gaur egungo gizartearen baitan harek rol eta 

kokapen berezi bat duelakotz gatazkaren zurrunbiloan.” (Xan) 

 

 Gatazkaren konponbidean genero asimetriak presente daudela ez da dudarik, garaien arabera 

indar gehiago eman da parekidetasuna errespetatzeko. Honek ez du bermatzen gizarte aske eta 

feminista bat eraikitzeko borondatea hartzen dela. Emakume militanteak badaude batzuk publikoki 

lan egiten dutenak eta beste batzuk isilean. Emakumeen ekarpena nazio askapen mugimenduan oso 

garrantzitsua izan da, da eta izango da. Militantzia posibilitatzen duen oinarria da emakume 

militante “ixila”; “izkutatua””inbisibilizatua”. Emakume askok ( amak , etxekoandreak...) nazio 

askapen mugimendua posible egiten dute.  
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V. ONDORIOAK, BIBLIOGRAFIA eta ERANSKINAK 

 

 8.1. Ondorioak 

 

 

 Ikerketa honetan helburu nagusienetariko bat emakume militanteen bizipenak eta estrategiak 

aztertzea izan da eta horretarako ezker abertzalearen esparrua ikertu nahi izan dut. Sexu-genero 

sistemak beraien egunerokoan duen eragina aztertzeko asmoarekin berain bizitzaren etapa 

desberdinen inguruan galdezkatu ditut. Ikerketan zehar emakumeak beraien bizitzaren momentu 

esanguratsuak zein izan diren azaldu dizkidate. Beraien dudak, zalantzak, hausnarketak plazaratuz  

ikerketa honetako erantzun batzuk atera dira. 

 

 Ondorioetariko bat da, bai kolektiboki baina baita indibidualki praktika iraultzaileek ez 

dutela emaztearen askatasuna praktika parekideen bitartez helburu bezala ikusten. Euskal Herriko 

nazio askapen mugimenduko erakundeetan feminismoa bigarren maila batean kokatzen dela. 

Lehentasuntzat jotzen ez den heinean bere lanketa murriztua gelditzen da. Elkarrizketatuetako 

emakume gehienek berain kabuz autoformakuntza erabili dute feminismoan sakontzeko. 

Erakundeen praktiketan sexu-genero rolak ematen dira modu kontziente zein inkontzientean. 

Mikropolitikari garrantzia ez zaio ematen, erakundeak helburu politikoetan zentratzen dira, beraien 

urteko plagintzen zurrunbiloan egonez. Honela, esan dezakegu feminismoari leku handirik ez zaiola 

uzten. 

 

 Ikerketan zehar elkarrizketatuen lekukotasunei esker ohartu naiz, Ipar eta Hego Euskal 

Herriaren artean desberdintasunak bazirela. Hegoaldean lanketa feminista garatuagoa da eta 

horrekin batera kontzientzia feminista. Honi lotuta feminismoa gorpuzteko eta ulertzeko moduak 

daude, baita zenbait egoera bizitzeko erlazio desberdintasunak ere.  

  

Beste helburuetariko bat emakumeen estrategiak aztertzea izan da.  Emakumeek estrategia 

batzuk martxan jartzen dituzte parte-hartze politiko bat edukitzeko, batzuk banakoak dira eta beste 

batzuk kolektiboak. Bakoitzak bereak sortzen dituela ohartzen ahal gara. Nabaritzen da, 
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emakumeen arteko konplizitatea edota aliantzak sortzea lagungarri egiten zaiela. Bide lagunak 

aurkitzen dituzte militantzian zehar eta horrek indar bat ematen die aitzina joaiteko. Bidean zehar 

feminismora hurbiltzeak lagundu die bizitza beste modu batean ikusteko. Feministak elkarren artean 

elkartuz indar gune bat osatzen dute. Kolektiboki prozesu feminista martxan jartzea emakumeen 

indarrak batzeko estrategia bat izan da. 

 

 Beraien militantzia bizitzan, sexu-genero eraginaz konturatzen joan dira beraien kontzientzia 

feminista eraikitzen joan den heinean. Bakoitzak bere ibilbidea ezagutu du, baina puntu 

amankomun asko topatzen dira emakume hauen artean. Denek erabaki gune garrantzitsuetan 

militatu izan dute, denek ardurak hartu izan dituzte gaztetatik, denek berain militantzia bizitzaren 

parte kontsideratzen dute. Elkarrizketatuentzat bizi ikasgai garrantzitsu bat izan da beraien 

militantzia, eskola modu bat. Harreman ikaragarriak egin dituzte izan gizon eta emakumeekin, asko 

garatu dira. Ahalduntzeko elementuak ikasi dituzte militantziari esker. Parte-hartze politikoan 

formakuntza politikoa baita teknikoa jaso dute eta honi esker hainbat gaitasun lortu dituzte. 

 

Genero kategoria nazionalismo ikerketetan sartu beharrezko da eta honekin batera 

bisualizatu botere harremanak sozial talde guztietan direla . Feminismoa eta nazionalismo erlazioa  

landu duten ikerketa  batzuk agerian uzten dute nola proiektu nazionalistak gehienetan eraikiak izan 

diren botere harremanetan eta emakumeekiko dominazio erreproduzio eskemetan. Ohar gaitezke, 

feminismoa eta nazionalismoaren arteko erlazioa konplexua dela. Biak fenomeno plural eta 

dinamikoak dira. Urteetan zehar nazionalismoaren eraikuntzan emakumearen eredu zapaltzaile bat 

mantentzen joan da. Emakumearen papera, “ ama aberria”, hizkuntz eta kultura transmititzaile 

bezala oinarritua izan da. Honekin batera eremu publiko eta pribatuaren arteko mugak areagotzen 

joan dira, emakumeak arlo pribatuan kokatuz. Eremu politiko-publikoan parte-hartzeko emakumeok 

indar askoz handiagoa egin behar izan dute. Lekua hartzeko zailtasunak eta subjektu politiko gisa 

aitortua izaiteko trabak ez dira faltan izan. Baina, Euskal Herriko borroka desberdinak aztertzean  

emakumeek subjektu politiko bezala gatazka politikoan parte hartu dutela eta hartzen dutela ikus 

dezakegu. Horretarako, beraien kabuz estrategiak martxan jarri dituzte, hala nola denboraren 

kudeaketan aldaketak eginez, aliatuak eginez, feminismora hurbilduz eta abar... 
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 Feminismoarekin izandako harremanaren ondorioz une goxo eta latzak bizi izan dituzte. 

Feminismoak zailtasunak ekar ditzazke, zeren kontraesanak sortzen ditu, hegemonikoa edo nagusi 

den ereduaren kontrakorrientera joateko joera bat hartzen da. Ordaintzen da ezker abertzalean eta 

ordaintzen da baita ere jendartean. Kontraesan horiek bizitzen dira egunerokoan eta horri aurre egin 

behar zaio etengabe. Feminismoaren mundura salto egin dute elkarrizketatutako emazte gehienek. 

Beste hipotesi bat baieztatzen da, emakumeek feminismo mundura hurbiltzen dira militatze garaian. 

Babesa sentitzen dute eremu horretan, baita militatzeko metodo eta teknika berriak, beraien 

bizimodua gehiago asetzen dituztenak. Feminismo alorrean militatuz babes berezi bat bizi izan 

dutela aitortzen dute, zaintza harremanei garrantzi gehiago emana izan zaie, bestalde beraien bizitza 

zikloen garrantzia kontutan hartua da. 

 

 Bestalde, beste hipotesietako bat , bizi zikloan oinarrituz emakumeek zailtasun gehiago 

dutela militantzia segitzeko. Horren adibide argia amatasuna da. Militantzian zehar ohar gaitezke 

hainbat oztopo bizi dituztela emakumeek eta horietako bat amatasuna fasea da. Beraien parte-hartze 

politikoa baldintzatua izan da seme-alabak izan dituzten momentuan. Ohar gaitezke 30 urteko 

emazteak militantziaz urruntzen direla ama bilakatzen direnean. Garai batzuetan estrategia 

desberdinak martxan eman dira tutoregotza batzuen bitartez amen inplikazioa bermatzeko. Baina 

orokorrean ez da  neurri berezirik jarri emakumearen parte-hartzea sustatzeko Ezker Abertzaleko 

erakundeetan. 

 

 Nazio askapen mugimenduan feminismoaren oinarriak sartzen ari dira, militantzia eta 

estrategiak aldatzen diren heinean sexu-rolen eraldaketa dakar. Ikerketan zehar ikusi dugun bezala 

erakunde batzuk feminismoaren lanketan sartzen dira, baina hipotesi honetan garbi ikusten dena da 

denbora asko behar dela aldaketak sakonak egiteko.Aro berri honetan, feminismoaren erreferentzia 

geroz eta gehiago aipatzen da izan Ernaien, Aitzinan edota Sortun. Erakundeetan feminsimoa 

txertatua izaiteko iraultza baten beharra suposatzen du. Iraultza bat aldaketa sortzen duen prozesu 

bat da, egiturazko aldaketa bat da. Orduan, dudarik gabe, egiturazko aldaketak izan daitezke 

feministak izan gabe. Iraultza Sobietarrak baita Kubatarrak erakutsi digun bezala. Egiturazko 

aldaketak sortu dituzte aurreko egoerarekin alderatuta produkzioarekiko, edo lurralde mugekiko 

eskubideekiko, baina generoen arteko zapalkuntza mantenduta edo beren harreman patriarkala 

gainditu gabe. Herri askatasunaren iraultza feminista izan behar du, sakoneko aldaketak egiteko. 
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Gizarte patriarkatu batean pertsonak aske ez diren bitartean herri aske bat ezin dela irudikatu garbi 

gelditu da. Eraldaketak nabari dira erakundeetan, baina urratsak poliki ematen dira. 

 

Lanean zehar hainbat muga ezagutu ditut.  Ikerketan zehar gizonen lekukotasun gehiago 

nahi nituen, baita elkarrizketatu gehiago atzeman. Ez da beti errexa izan pertsonekin egotea, batzuk 

denbora falta gatik ezeztatu dute nerekin gelditzea. Lana idazteko momentuan zailtasun handia 

eduki dut marko teorikoa eta elkarrizketatuen arteko loturak egiteko. Nere irterpretazioa sartzeko 

nahiko buru hauste izan ditut. Ikerketa garaian gora-beherak bizi izan ditut, batzuetan ez nintzela 

aitzinatzen iruditzen zitzaidan eta beste batzuetan motibazioari esker errexago lan egiten nuen. 

Ikerketari forma akademikoa ematea kostatu zait, baina tutorearen laguntzarekin aurrera egin dut. 

 

 Bukatzeko, iruditzen zait, emakume militanteek eramaten duten lana aztertzeko eremua 

handitu beharra dagoela. Tamalez gutxi ikertua den eremu bat da, oraindik asko garatzekoa dena. 

Emakume andana baten bizipenak ez dira kontatzen eta transmititzen belaunaldi berriei. Asko dago 

oraindik ikertzeko eta aztertzeko, lan honek eman dezala gogoa hortan segitzeko. 

 

Idekidura moduan, isilpean militatzen duten emakumeen azterketa egitea interesgarria 

izango litzatzekela uste dut. Herri askapen mugimenduan oinarrizkoak izan diren gizabanakoen 

bizitza kontatu beharra dago. Batzuk erakundeetatik at gelditzen dira beraien lana isilpean 

mantenduz. Etxeetan dauden emakumeen historiatik asko dugu ikasteko.
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8.3. Eranskinak 

 

 Elkarrizketa gidoia 

 

PROFILA: 1. pertsona 

Zenbat urte dituzu?  

Nun sortu zira?  

Lanbidea?  

Haurrak?  

Familiaren jatorri politikoa?  

 

Sexu genero rolen eragina militantzian 

 

 Zein izan da zure militante ibilbidea? 

 Feminista zira?  

 Zuretzat zer da feminismoa? 

 Militatu duzun esparruetan erakundeak feministak izan edota dira?  

 Ezker Abertzalean feminismoa helburu bat da? 

 Feminista ikusten dela Euskal Herria? 

 Emaztea izateagatik zure militantzian diskriminazioa jasan duzu? Noiz? Nola?  

 

Emazte militanteen zaintza harremanak ikertu (emozi0oak, sentimenduak, maitasuna...) 

 

Ze zaintza harreman mota duzu zure militantzian? 

1. Orain zure bikotea nola deskribatuko zenuke?Maitasuna harremanak kideen artean? 

Nola bizi? 

Amatasuna eta militantzia nola bizi duzu? 

Militantzia eta oreka emozionala nola kudeatu duzu zure militantzian? ( adb:egoera 

zailetan, klandestinitatean) 
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 Senti-cuerpo-pensate, zuen erakundeeetan hori zaintzen? 

 

 Gatazka politikoa, konponketa, bakearen eraikuntza eta generoa 

 

 Emaztea subjektu politikoa da? 

 Militantzia armatua eta emazteak: kartzelan emazteen egoera? Borroka armatuko 

emazteen itxura zein da? 

 Gatazkaren biktimak askotan maskulinoak direla pentsatzen dugu (adibidez preso 

maskulinoak) baina berain neska lagunak? 

 Konponketa prozesuak matxistak dira? 
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 Altxa neskatxa : eztabaida 

 

 
 

ALTXA NESKATXA 
 

2015-01-04 
 

I-EZTABAIDA: 
 

EH-ko 
 nazio askapen mugimenduko emazte 

militanteak 

 
 
 
 
 

 

Dinamizatzailea: Elorri 

Lekua: Donibanen 

Partehartzaileak: Bi emazte militante.  

Ordua: 10:30-12:00 

10:30-11:00 Metereologia: Miren Ilargia (Pozik); Maritxu Eguzkia eta odeia (pozik eta nekatua) eta Elorri 

Odeia eta eguzkia ( nekatua eta motibatua) 

Esplikapen txiki batzuk gaiaren inguruan. 

11:00-11:15 Hiru galderei erantzun bakarka 

11:15-12:00 Eztabaida: bakoitzak idatzi duena irakurtzen du + librean 
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12:00-12:30 Hurrengo eztabaida gaia eta dinamizatzailea zein izanen den erabaki. 

 
1. SEXU GENERO ROLEN ERAGINA MILITANTZIAN 

 

 

  Emazte izateagatik zure militantzia ibilbidean diskriminazioa jasan ote duzu? Bai baldin bada 

adibide batzuk eman. 

-Kartelak pegatu 

 -Asanbladak , batzuk ez entzunak. 

- Zereginetan zatiketa batzuk ikusiak...(diskriminazioa?) 

 -Noren hitza kontuan hartua?Genero kontua da bakarrik? 

- Emazte askok militatu dute feminismoan. Pintaketak egiteko mutilek egin behar. Baina nere militantzia 

bizitzan ez dut bizi asko genero eraginik. Zaharragoekin militatu dut beraz errespetu gehiago bazen. Ama 

izaitea inflexio puntu bat da militantzian. Ez da emazterik gizonak bezain ibilbide politiko 

“sakona”duenik.Militantzia armatua adibidetzat hartuta erakundearen sorreran gizonak ziren bakarrik, 

emazteek ez zuten eskubiderik militatzeko, piskanak gauzak aldatzen joan dira. 

-Zereginetan ardura banaketetan bai nabaritzen dela, adibidetzat harzten ahal dugu EHZ-tako muntaketa 

astea, arduren banaketa sexuaren arabera asko egiten da. 

-Bestalde, zuk erraiten duzu idei bat eta ez da entzuna aldiz beste gizon batek esaten du eta berari kasu 

egiten zaio. Emazteek orokorrean inseguritate falta gehiago dugu. 

 

 

 
2. EMAZTE MILITANTEEN ESTRATEGIAK 

 
 

 

 Militantzia eta oreka emozioanala nola kudeatu duzu zure militantzia ibilbidean? (adb: egoera 

zailetan; atxiloketak; ihesaldiak; kartzelaratzeak...) 

-Ez dut holako egoerarik pairatu. “La source des femmes” bideoa iksutekoa da. 

-Hitz eginez, negar eginez...kideekin.Ibilbidea anitza. Militantzia mota desberdinak badira. Konpromisu edo 

ardura maila desberdinak. 
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3. GATAZKA POLTIKOA;KONPONKETA; BAKEAREN ERAIKUNTZA ETA GENEROA 

 

 

 Emazteari ze leku ematen zaio EH-ko gatazkaren biktima paperan? 

 

ADB:  -Emazte presoak; presoen neska lagunak...? 

-Emazte iheslariak; ? 

-Etxekoandreak ( Gizonak militatzen duena eta emazteak etxeko zaintza bermatzen duena 

hein batean gizonak militatzeko denbora izan dezan)? 

-Harrerako emaztea ( klandestinitatean diren militanteak zaintzen dituztenak, etxeetan 

errezibituz, janria prestatuz...)? 

 

-Iduri du protagonista guziak gizonak direla... Kantugintzan: gehienetan gizon pertsonaiak aipatzen dituzte. 

Emazteak: babesleak, amak, ez hainbeste, gutxiago aipatzen dira. 

-Ez da aitortua sozialki askapen mugimenduaren baitan. Askotan emazte edo biktima papera esleitzen zaio. 

Aitortu behar da emakumearen papera euskal gatazkan. 

OHARRAK LANARI BURUZ: 

-Memoria zentratu behar dudala: Emazteen bizipenak eta estrategiak aztertzea. 

-Ausartak eta ardurak hartu dituzten emazteak elkarrizketatu ditudala nere lanean. 

-Iheslariekin elkarrizketa egin, emazte inbisibilizatuak ezagutzeko. 

-Titulu txarra, aldatu behar. 

-Metodologian azaldu behar nere papera elkarrizketa garaian. 

-Jaiok pasa behar bere lana + Kristinari galdetu bere tesia. 

- Oreka emozionala ulertzeko zer den esplikazio gehiago behar, ez erortzeko desesperazio lekuetan.  

ONDORIOAK: 

1.-Geroz eta kontzientzia feminista gehiago eduki orduan eta gehiago ikusten ditugula genero 

desberdintasunak. Sexu genero rolen banaketa militantzia batzuetan modu kontzientean egiten dugu baina 

batzuetan inkontzienteki gertatzen da. 

-Emazteen ekarpena nazio askapen mugimenduan oso garrantzitsua izan da, da eta izango da. Militantzia 

posibilitatzen duen oinarria da emazte militante “ixila”; “izkutatua””inbisibilizatua”.. Emazte askok ( amak , 

, etxekoandreak...) nazio askapen mugimendua posible egiten dutela. 
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-Miliantzia politikoak gizatasun faktorea ere baduela eta hori askotan ez dela lantzen erakundeetan; 

Mikropolitika. 

2. -Dena heldu da gure burua nola zaintzen/errespetatzen dugun. Ezin dut beste bat zaindu/ errespetatu 

nere burua ez badut zaintzen. NI-a asetua izan behar da bere militantziarekin, bere baloreak bizitzaren 

egunerokoaren  praktikan jarriz. NI-a eta GU-a elkar elikatzen dira. 

-Gizonek ere zaintza badute beraien artean, beste estrategiak, begirada, bizkarra hunkitzea... Guk emazte 

bezala beharba ez ditugunak kontsideratzen .Emazte eta Gizon bakoitzak estrategia batzuk ditugu 

baliozkoak. 

-Momentu gogorra ez da bortxaz atxiloketa, ihesaldia... izan daiteke eguneroko militantzian. Militantzia 

ibilbide guztiak desberdinak dira, bakoitzak bizi du bere modura, baina bai sexu-genero sistemak eragina 

dauka, beste faktore askok bezala. 

 

 

 


