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AURKEZPENA 

Joan den udan, Elikadura-burujabetza, Feminismoak eta Lurraldearen defentsaren aldeko Foroaren 

hirugarren edizioa antolatzen hasi ginen, pandemia betean eta aurrez aurreko ekitaldiak egin ahal 

izateko itxaropen eskasarekin. Hala ere, hasieratik argi izan genuen formatu horren aldeko apustua 

egin nahi genuela, zaintzarako lekua eskainita, baina elkarrengandik hurbil sentitzeko moduan.  

Aurreko urteotan eginiko bidea izan dugu abiapuntu, bai emaitzak bai zuen iradokizunak kontuan 

hartuta, elkarrizketetan, idatziz eta abar helarazi izan dizkiguzuenak, Foroa guztion ekarpenekin 

eraikitzen jarraitzen saiatzeko. Joan den edizioko ikuspegiak, gaiek edo emaitzek leku handia izan 

dute. Halaber, prozesu honetan garrantzitsua izan da joan den urtearen hasieran egin genuen lan-

mahaia, aurreko foroaren ondotik eratu zena, haren bidez hainbat proposamen garatu baitira: 

foroaren amaierako manifestuaren egokitzapena martxoaren 8an mugimendu feministaren eta 

hedabideen artean banatzeko1; elikadura-burujabetzarako kontsumo arduratsuari buruzko 

dekalogoa; eta Nekazaritza Politika Bateratuaren gaineko jardunaldiak, Zein NPB behar dugu?, 

Berriozarren 2020ko abenduan2.  

Foroaren bitartez, gure xede nagusia da, oraindik ere, elkarrizketarako eta hurbilketarako gune bat 

sortzea Nafarroako mugimendu feministaren, lurraldearen defentsaren aldeko mugimenduaren eta 

elikadura-burujabetzaren artean. Horixe dugu helburu nagusi, krisi ekosozialari aurre egiteko 

estrategia kolektiboak garatzen ahalegintzeko, tokian tokikotik, baina mundu-mailako ikuspegiaz, 

gorputzen eta lurraldeen alde borrokatzen diren hegoaldeko emakumeen esperientziez aberastuta. 

Aurten, bizi izaten ari garen krisi multisistemikoa (osasuna, ingurumena, klima, gizartea, zaintza... 

dena dago krisian) izan dugu jorratzeko ardatz nagusi, eta horri nola egin aurre elikadura-

burujabetzaren, agroekologiaren, ekofeminismoen edo ekonomia feministaren ikuspegitik. 

Asteburu bakarreko foroa egin beharrean, bi egunetan eta bi tokitan jardunaldi bana egin genuen. 

Lehena, martxoaren 27an izan zen, Uharteko Arte Garaikideko Zentroan, Emakumeok elkarrekin 

ereiten lelopean, eta hala Uharteko Udalaren nola Andre Mari emakume-elkartearen laguntza izan 

genuen. Bigarrena, Haziak pizten, Tafallan egin genuen, apirilaren 24an, Lantxurda kolektiboak3 

eskatuta eta harekin batera antolatuta. Horrela, Iruñetik deszentralizatu eta nekazaritza-bizimodu 

handiagoko eremuetara zabaldu zen, Nafarroako Erdialdera gerturatuta. 

Horrela garatu zen III. Foroa, eta foroa bera, ekimen gisara, feminismoen, elikadura-burujabetzaren 

eta lurraldearen defentsaren gainean mintzatzeko topagune eta erreferentzia bihurtzen ari da, 

pixkanaka, Nafarroan.  

 
1 Iruñea-Elizondoko manifestua, 2019ko abenduak 14-15. Lurraldearen defentsaren eta elikadura-burujabetza 

feministaren alde: http://mugarikgabenafarroa.org/wp-content/uploads/2019/12/Manifiesto_eusk-cas_2019.pdf 
2 Hemen, http://mugarikgabenafarroa.org/que-pac-necesitamos-zer-npb-behar-dugu/, aurkezpenak edo Ahotsak 

eginiko bideoa ikus daitezke. Hemen, berriz, jardunaldiei buruzko artikulu bat: 

 www.noticiasdenavarra.com/opinion/tribunas/2020/12/05/politica-agraria-comun-gran-desconocida/1100958.html 
3  www.facebook.com/lantxurdataldea/ 

 

http://mugarikgabenafarroa.org/wp-content/uploads/2019/12/Manifiesto_eusk-cas_2019.pdf
http://mugarikgabenafarroa.org/que-pac-necesitamos-zer-npb-behar-dugu/
http://www.noticiasdenavarra.com/opinion/tribunas/2020/12/05/politica-agraria-comun-gran-desconocida/1100958.html
http://www.facebook.com/lantxurdataldea/
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EMAKUMEOK ELKARREKIN EREITEN – Martxoak 27, Uharte 

Antolatzaileok III. Foroa aurkeztu eta parte-hartzaileei ongietorria egin ondoren, lehen saioa hasi 

genuen. 

 

EKONOMIA FEMINISTAK ELIKADURA-BURUJABETZARI EGINDAKO EKARPENAK 

Patricia Dopazo, Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas aldizkariaren talde 

koordinatzaileko kidea4 

Foroari hasiera emateko, oso hausnarketa interesgarri eta egokiak partekatu zituen gurekin, eta bere 

ustez proposaturiko gaiek beren artean dituzten loturak azaldu zituen. Hona 

hemen laburpena5. 

Elikadura-burujabetza kontzeptu berri samarra da, laurogeiko 

hamarkadakoa, baina sustraiak munduko nekazaritza-kulturetan dauzka, eta 

orainaldira ekarri ditu. "Nekazaritzako balioez" mintzatzeko, Silvia Pérez 

Vitoriak, "El retorno de los campesinos" (nekazarien itzulera) liburuan, 

nekazaritza-kultura guztiek dituzten hiru ezaugarri zehaztu zituen: 

- Iraupen kolektiboaren kultura, orekaren aldeko apustuan oinarritua eta egonkortasuna 

xede. 

- Ingurunearekin eta baliabide naturalekin loturiko kultur jardunbideak, arlo 

produktiboarekin ez ezik, jai-giroarekin, usteekin eta abarrekin ere erlazionatuak. 

- Gizarte-lankidetza, ondasunak eta zerbitzuak trukatuz, garaian garaiko botereei aurre 

egiteko herri-izaerako autonomia eta jabetzarekin.  

Hiru bereizgarri horiek ezin hobeki solastatzen dira ekonomia feministarekin; izan ere, hark bizitza 

erdigunean paratzea aldarrikatzen du, eta kolektiboa indibiduala baino garrantzitsuagoa dela bizi 

dugun errealitatea eraldatzeko. Mugimendu hori ari da proposamen gehien sortzen eta gu gehien 

interpelatzen. 

Landa-munduan, lurraldearen zaintza eta gizarte-sarea lotuta egon dira beti; horregatik, herriak 

hutsik geratzen direnean, askoz errazagoa da bertan megaproiektuak ezartzea. 

Elikadura-burujabetzaren aldeko mugimenduaren beste ezaugarrietako bat landa-begirada da, oso 

ezaugarri hiritarrak dituzten mugimendu antikapitalista gehienek ez bezala. Hori ere arriskua da 

mugimendu feministan eta, deseraiki ahal izateko, gogoan izan behar da. Gainera, zerbait 

propiotzat jotzen ez denean, mespretxua eragiten du. Bada, agian, horixe gertatzen ari da 

 
4  Aldizkariaren webgunea eta argitaraturiko zenbakiak: www.soberaniaalimentaria.info 
5 Bere eta Lolita Chávezen mintzaldiak hemen ikus daitezke: http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-

feminismo-eta-lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-

alimentaria-feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/ 

 

http://www.soberaniaalimentaria.info/
http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-feminismo-eta-lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-alimentaria-feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/
http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-feminismo-eta-lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-alimentaria-feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/
http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-feminismo-eta-lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-alimentaria-feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/
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feminismo edo ekologismoarekin landa-munduan, nolabait, eta ultraeskuina horretaz baliatzen da 

zenbait lurraldetan.  

Elikadura-burujabetzak dakarzkigun proposamenak praktikan jartzen saiatzen gara, sareen, 

merkatuen eta kanal laburren bidez. Baina ez da batere erraza, joera nagusiaren kontrako 

norabidean joateak tirabirak sortzen dituelako kapitala-bizitza gatazkan, eta horrek gauzatu nahi 

ditugun proiektuak zailtzen edo baztertzen ditu. Era berean, hegoaldeko herrialdeetan, proiektu 

agroekologikoak nekazariak dira funtsean, eta hemen, aldiz, diskurtsoa botereak bereganatzen du, 

edukirik gabe uzteko. Edo, sarritan, proiektuak despolitizatu egiten dira, eta kaltegabe bilakatzen. 

Beste alde batetik, kontuz ibili behar da erakundea ez dadin feminismoaz jabetu, martxoaren 8an 

gertatu ahal izan den bezala, neurri batean. 

Egun, kostatu egiten zaigu kapitalismoaz harago pentsatzea; geldialdia dago, eta ez soilik 

pandemiagatik. Feminismo komunitarioa gizartea eta gogoa despatriarkalizatzeaz eta 

deskolonizatzeaz mintzatzen da. Bada, hortik atera gaitezke kolonizazio honetatik, hemen ere izan 

baita, ez bakarrik Europan edo Afrikan. Penintsulan, kolonizazio- eta konkista-prozesuak izan dira, 

birkonkista izendaturikoa, kasurako. 

Aipatu geldialdia dela eta, Vanesa Freixa artista landatarrak hausnarketa dakar, Soberanía 

Alimentaria aldizkariaren zenbaki batean, mendialdeko herrien etorkizunari buruz, espiritu 

eraldatzailea kanpotik eraikitako etorkizunak lausotu duela eta: turismoa, eski-estazioa... Horrek 

blokeatu egin ditu6. Hori dela eta, burua hustu eta zer nahi dugun pentsatu behar dugu. 

Horretarako, bi baliabide iradokitzaile hauei errepara diezaiekegu: 

- Gertatzen ari diren deskolonizazio-prozesu autonomoak; erreferentziak izateko ez ezik, 

haien azalean jartzen saiatzeko eta pribilegiotik begiratzeari uzteko ere. Afrikan, 

mugimendu oso indartsua dago, zer izan nahi duten birpentsatzen saiatzen ari dira, eta 

jabetuta daude Mendebaldeko iruditeriak beren asmoak kutsatu dituela. Horri buruz 

irakurtzeak buruko egiturak hausten eta gogoa aireztatzen laguntzen du. 

- Tresnetako beste bat artea da, beste leku batzuetatik mugiarazten gaituelako, ez arrazoitik, 

eta bestelako iruditeria ez-hegemonikoak sortzen lagun diezagukeelako. 

Agroekologia oinarri sortzen ahalegintzen ari garen beste mundu batzuei dagokienez, galdera hau 

aintzat hartu behar dugu: zenbat egin dezake aurrera agroekologiak kapitalismoak atzera egin 

gabe? Une honetan, gizarte eta ingurumenaren aldetik ezin larriagoan, kontsumo-taldeek edo 

nekazarien azokek ezin dute izan egoerari aurre egiteko gure tresna bakarra, berebiziko garrantzia 

duten eta funtsezkoak diren eremuak direla jakin arren.  

Aldizkariaren azken zenbakiak, elikadura-laguntzaren gaineko zenbaki bereziak, gizarte-kolektiboek 

osaturiko oinarrizko proposamen bat dakar, oso interesgarria, Frantzian lantzen ari diren 

 
6 Freixa, V, (2019). Montañas que se mueven. Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas (35. zenbakia). 

Hemen eskuragarri: 

www.soberaniaalimentaria.info/index.php?option=com_content&view=article&id=668:montanas-que-se-

mueven&catid=70 

http://www.soberaniaalimentaria.info/index.php?option=com_content&view=article&id=668:montanas-que-se-mueven&catid=70
http://www.soberaniaalimentaria.info/index.php?option=com_content&view=article&id=668:montanas-que-se-mueven&catid=70
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elikaduraren gizarte-segurantzari buruzkoa. Oinarrizko errenta unibertsalaren modukoa da, baina 

elikadurarako baino ez: biztanle orok 150 € inguru jasoko lituzke elikagai agroekologikoak 

kontsumitzeko, irizpide antikapitalistak gogoan. Nola finantzatuko litzatekeen ere pentsatu dute, 

Estatuak ez izateko horren paper garrantzitsua. Langileen zergekin egingo litzateke, eskualde 

bakoitzak bere funtsak Estatu zentraletik igaro gabe administratuko lituzke. Bakoitzak kolektiboki 

erabakiko luke zein elikagai kontsumitu, zein ereduri jarraitu, merkataritza-gune handiak 

baztertuta daudela argi izanda. Pixkanaka egiten ari dira, barneratu arte ez baita eremu politikoan 

eragingo praktikan jar dadin. 

Muturreko beste eraldaketa bat da gure kolektiboetan feminismoa praktikan jartzen saiatzea, 

lehentasunak, egiturak, erabakiak hartzeko modua... aldatzea. Zentzu horretan, SOS Campesinado 

kanpaina adierazgarria da: konfinamenduan abiatu zen, baratzeetara joan ahal izatea, ekoizleen 

azokak irekitzea eta abar eskatzeko, eta Estatu osoko emakumeek osaturiko talde batek pentsatu 

zuen goitik behera. Ondoren egin zuten azterketan, funtzionamenduari dagokionez beste borroka 

batzuekiko aldeaz jabetu ziren, auzolanean gauzatzeko modua zela eta.  

Hausnartu beharko litzateke, halaber, nola lortu kolpeak aldaketa-palanka bihurtzea. Adibidez, 

erasoen kasuan. Herrialde Valentziarrean berriki berreskuraturiko herri batean, andrazko kide bati 

eraso egin zioten. Justizia leheneratzailea oinarri lan egiten ari da, erasoa eta erasotzailea 

pertsonalizatu gabe, hots, hori gertatzea ahalbidetu duen sisteman eta erantzukizuna bere gain 

hartu behar duen komunitatean. 

Mahai gainean jarri beharreko beste gai bat homogeneizazio kulturalaren arriskuak dira. Esate 

baterako, Rojavako iraultza kulturalaren alde, konfederalismo demokratikoaren alde, sortzen ari 

diren testuak oso gomendagarriak dira. Ildo horretan, patriarkatuak eragin zuen homogeneizazio 

kulturalean monoteismoaren jatorriak garrantzi handia izan zuen, botere gutxiko ehunka jainko eta 

jainkosa izatetik botere handiko gizonezko jainko urri izatera igaro baitzen. Galdera da 

feminismoan ere gauza bera gertatzen ari zaigun. Une baikorrean gaude, lurralde asko beren 

feminismoa zehazten ari direlako. Andaluziako feminismoan, kasurako, andreak beren hurbileko 

bizi-esperientziekiko, amekiko, lagun eta amonekiko bizi izan duten arbuioa lantzen ari dira. Gu 

guztiok bezalaxe, Angela Davis, Silvia Federici... izan dituzte feminismoaren erreferente, inguruan 

genuena eta gure errealitatearekin koherentzia zuena ahaztuta. Horrexegatik da hain garrantzitsua 

feminismoak bata bestearekin mintzatzea.  

Hona ekarri nahi izan ditudan gogoeten artean, oroimenaren gainekoa dago; oroimena ez 

iraganaren ezagutza gisa, baizik eta orainaren aberastasun gisa. Latinoamerikako feministekin 

eginiko topaketa batean, haiek zioten gorputzari eta lurraldeari denbora erantsi behar zaizkiela, 

denok ez dugulako berdin erabiltzen eta pribilegioen araberakoa delako. Bada, horiei oroimena ere 

gehitu beharko litzaizkieke.  

Eztabaidan, hainbat gairi buruz hitz egin zen: oinarrizko errenta unibertsalaren eta elikaduraren 

oinarrizko errentaren arteko lotura, kontsumo agroekologikoak elementu eraldatzaile gisa jokatzen 

duen edo ez duen papera, nor gauden bertan eta nor falta den, osasun-krisiaren eta krisi 
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ekologikoaren arteko loturaren gaineko kontzientziarik eza, landa-mundu autonomoaren edo 

alaitasunaren burujabetzaren beharra... 

 

BIZITZAREN, LURRALDEAREN ETA LURRAREN DEFENTSAREN ALDE 

Lolita Chávez, K’iche’s Herrien Kontseilua 

Hango gure feminismoak ez dira perfektuak, ezta absolutuak ere, baina 

gure tutore aritzeko asmoa duten zuritu horiek ere ez dira gure 

feminismo-ildoa. Hala ere, lurraldeetako planteamendu feministon 

artean maitasunez begiratu nahi diogu elkarri, Abya Yalatik (gaizki 

izendaturiko Amerika) Kurdistaneraino, Euskal Herrian zehar ere 

igarota. 

Ni Feminista Komunitarioa naiz, eta ez da "feminismoaren olatuak" esaten diogun horretatik 

sortzen, baina gure andrazko arbasoen memoria dakar. Feminismo ugari daude: herrikoiak, behetik 

sortzen direnak... adierazpen pluralak, askotarikoak. Gure planteamenduetako bat da feminista ez 

garela izango indibidualtasunean; feminismoa gure lurraldeetara eraman nahi dugu, arriskuak 

arrisku. Horregatik, ahizpa batzuk ez dira beren burua feminista izendatzen ari, emakumeen bizitza, 

lurraldea eta lurra defendatzen badituzte ere. Bizitza defendatzeko, gorputzaren lurraldea 

defendatu beharra dago, hura baita lehen adierazpena. Eta, guretzat, isilik egoteari uztea 

estrategia da, bide bihurtzen dena, plan bilakatzen dena... Ixim Ulewen (gaizki izendaturiko 

Guatemala) genozidioa izan zela salatu nahi dugu. Ni nire janzkera hau soinean egoteak ez du esan 

nahi soilik Zararen aurka nagoela, eta hori bada asko; nire historia eta memoria aldean eramatea 

ere bada, nahiz eta batzuetan ez didaten uzten mugak zeharkatzea edo fenomeno ibiltari gisa 

ikusten nauten. 

Geure planteamenduak ditugu, eta herriok bat egiten gaituen ezaugarrietako bat estraktibismoaren 

aurkako defentsa da. Beste zeregin bat maia-nortasuna berreskuratzea da; enpresek modatzat jo 

dezakete, feminismoarekin edo Elikadura-burujabetzarekin egiten duten bezala, baina guk geure 

plana dugu eta emantzipazio-bide feminista gisara gauzatuko dugu, Estatutik aldenduta. 

Guatemalan, ultraeskuinak, bere fundamentalismo erlijiosoekin, gorputza eta lurraldea 

defendatzeko politikak proposatze hutsagatik hiltzen gaitu. Hango ultraeskuinaren erreferentea 

hemengo bera da, beraz, utzi gu gure gobernuengatik errukitzeari eta jar zaitezte hona begira. 

Perbertsoa da hemen besteren etxeko lanetan 24 orduz esklabo lan egiten duten andreek dirua eliza 

ebanjelikoari bidaltzea, sustraiak yankiengan dituen horri. Horrexegatik izan behar dugu geure 

sarea. Geure sareaz ari garenean, hortxe ditugu koloretako hariak. 

Feminismo komunitariook zera esan nahi diegu feminismo zurituei, jatortasunez betiere: geure 

adierazpenak behar ditugu. Entzun iezaguzue. Milpaz, gorputz-ekintza kolektiboaz7, ongi bizitzeaz... 

 
7    “Gorputz-ekintza” kontzeptua erabili dugu gaztelaniazko “acuerpamiento” hitza adierazteko: Acuerpar es la acción 

personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos. Que se 
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mintzatzen garenean, ezagut itzazue esamoldeok, zertaz ari garen jakiteko; izan ere, feminismook 

elkar ezagutzen ez dugunean, mesfidantza sortzen da batzuen eta besteen artean. Guk feminista 

komunitario gisa izendatu nahi dugu geure burua, ez ekofeminista gisa. Geure epistemologia dugun 

bezala, geure nekazari-bidea dugu, eta begirunea ere eskatzen dugu. Antzinako jakinduriarekin 

konprometituta gaude, baina baita gazteekin ere. Hemen, gazteak kexatzen zaizkit haurrak balira 

bezala tratatzen dituztelako eta ez dietelako jaramonik egiten. Kontuz gero, belaunaldien arteko 

bideak ez daitezen hautsi. 

Lurrari loturiko gure aspaldiko bidearen jatorria milpa da. Milpa komunitatea da, non elkarlana,  

elkarren arteko sarea, batak besteari laguntzea, elkarrekikotasuna eta horien arteko indarra 

adierazten diren. Horrek komunitatea zer den ulertzen laguntzen digu, milpatik ikasten dugu. Beti 

diogu milpatik ikasi beharra dagoela, komunitatea eraikiko badugu. 

Gure feminismoak ere 

milpatik datoz. Antzinako 

memoriari heltzen diogu 

berriro, elkarrekin sendatzen 

gara. Hau oso garrantzitsua 

da. Adibidez, orain, COVIDa 

dela eta, pandemiari aurre 

egiteko jarraibideak adituek, 

gobernuek eta enpresek 

ezarri dituzte. Abya Yalan, 

komunitateek beren burua 

konfinatu zuten, armadak 

konfinatuko baitzuen, eta 

hark bortxaketak eta izua 

ekartzen dizkigu gogora, 

erreferente hori ikusteak 

beldurrarekin eta oinazearekin lotzen gaitu. Beste kontu bat auto-hornidura da. "Supermerkatuak 

baino ez dira egongo irekita" esan zuten. Han, azoka komunitario asko daude oraindik, batzuk 

egunero irekiak. Makroekonomiak haiek ixteko eta supermerkatuak bakarrik irekita izateko baliatu 

zuen abagunea. Baina komunitateok geure burua hornitu, eta ez ginen laguntza humanitarioaren 

paternalismoaren mende izan. Halere, komunitateek asko galdu dute, ezin zutelako saldu, eta orain 

lurrak kendu nahi dizkigute, kredituen bidez. Hemen bezalaxe, kredituekin, nekazariei ordaintzen 

dizkieten prezioekin eta paper mordoa izapidetu beharrarekin itota. Jorratzeko dugun 

konpromisoetako bat da nekazari izatea zer den jakitea. Egin dezagun komunitatea, ez dezagun 

espero soilik gobernuarengandik, gobernuek gorrotatu egiten gaituzte, egin dezagun truke 

komunitarioa. Han, izorratuta gaude, baina hemen desagertzeko zorian bezala zaudete. Horregatik, 

feminismoa oinarri, nekazari-izaeraren lurralde-adierazpenak babestu behar ditugu. 

 
autoconvocan para proveerse de energía política para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, 

colonialistas, racistas y capitalistas [Lorena Cabnal] 
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Lurraldearen defentsaren barruan, guk diogu enpresak ez zirela konfinatu. Haietako asko 

hemengoak dira. Eolikoak, meatzariak, maia trena eta monolaborantzak ez ziren konfinatu. 

Gezurra da konfinamendu-politikak sektore guztietara iritsi zirela. K’ich’e herria basoak suntsitzen 

dituzten zur-enpresen aurka gaude. 2017an, 97 lizentzia izan ziren urtebetean, eta gu horien aurka 

borrokatu ginen. Konfinamenduaren ondoriozko arazo nagusia da orain online askoz azkarrago 

baimentzen dituztela. Estraktibismoa bere horretan hedatzeko estrategia da. Herriok konfinatu 

gaituzte, eta mobilizazioa geldiarazten saiatu dira. Hala eta guztiz ere, kalera ateratzen gara, 

maputxeen herria erakusten ari den bezala, kriminalizatu egiten bagaituzte ere. Baina andre asko 

hil dituzte; 2021eko urtarrilean, 24. Hau guztia diotsuet COVIDaren esparruan zer gertatzen ari 

den jakin dezazuen. Gu torturatzen eta armaden bidez lekualdatzen ari dira. Nire herrira, AEBtako, 

Mexikoko eta Guatemalako armada konbinatua etorri zen. Enpresen arazo nagusia da ez direla 

lurraldeetan sartzea lortzen ari, baina odola kostatzen ari da. Ikertu hemengo enpresak. Euskal 

enpresa batzuk maia trenarekin lotuta daude. Ikertu hemen gu torturatzen eta sarraskitzen ari diren 

enpresak... Eta orain, zuriketa berdearekin, izugarria izango da, energia berriztagarriak Europan. 

Baina litioa Afrikatik, Txiletik, dator, horrexegatik interesatzen zaio hainbeste Europari Txilen 

gertatzen dena. Hemendik, Txilen kapitalaren kontra altxatu zirenen atxiloketen aurka gose-greba 

babesten ari diren adiskideak agurtu nahi ditut. 

Jarrai dezagun milpaz hizketan. Komunitatean ereiten da, kulturaren parte da, artoa gara. Ereiteaz, 

kantatzeaz, feministak izateaz... gain, genozidak salatzen ditugu, eta feminismoei ausartzeko 

eskatzen diegu, bat egiteko eta batak besteari indarra emateko, han eraso-lerroan baikaude. Salatu 

hemen Repsol, Endesa... han salatzen ditugunean, gu torturatzen eta bortxatzen ari direlako: hel 

diezaiogun gorputz-ekintza kolektiboari. Argentinan, halaxe egin genuen; Norita Cortiño, 94 urteko 

emakumea bera, Guatemalako enpresak salatzen ari da. Hark badaki zer gertatu zen 2017ko 

martxoaren 8an hil zituzten Guatemalako neskekin, ez da bidezkoa hemen feministek ez jakitea zer 

jazo zen. 

Egiten ari garenagatik kriminalizatzen gaituzte, eta terroristak garela diote. Zalantzarik baduzue, 

galde iezaguzue. Kide defendatzaileak kriminalizatzen ari dira. Defendatzaileen etxeak ireki behar 

ditugu lurraldeetan... Eta, ez baldin bada hemen, lagundu defentsa-komunitatea, irratiak, eltze 

komunitarioak... sortzen ari diren erakundeei. 

Europa nagusitasunaren erreferentea da; Europak egiten duen horrek eragina du han. Horrexegatik 

diogu zuritasuna desagerrarazi beharra dagoela. Hemen, armada kalera atera zuten, eta han 

"Europan atera egin dute" esan zuten. 

Guk oraindik ere badugu biodibertsitatea, baina lizentziek bata bestearen atzetik etortzen jarraitzen 

dute. Hemen ere meatzaritza egon badagoela jakiteak sutan jartzen nau. Nire herrian, 32 lizentzia 

eten genituen. 

Zuen eta gure bizi-ereduak desberdinak dira, errespeta ezazue gure bidea, ama lurrari lotutako 

Abya Yalaren bidea. Gure ika-mikak ditugu antzinako patriarkatuarekin, baina baita gure 

proposamen emantzipatzaileak ere: entzun iezaguzue bizitzarekiko maitasunez, egin dezagun bat 
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feminismook indarrez. Gora elkarrekikotasunarekiko maitasun sakonez borrokatzen garenok, zu 

sendatzen bazara, ni eta komunitatea ere sendatuko baikara. 

 

AURKEZPENA, ESPERIENTZIA-TRUKEA ETA SAREEN ERAIKUNTZA 

Arratsaldean, parte-hartzaileok elkar gehiago ezagutzeko tarte bat hartu genuen, aurreko urteko 

Foroan eginiko eskaeretako bat: hurrengoan bakoitzak zer egiten dugun jakiteko tarte bat izatea 

iradoki zen, harremanetan sartzea eta balizko aliantzak sortzea errazteko. 

Foroko partaide batzuek goizerako baino ez zuten eman izena; hala, arratsaldean, kide apur bat 

gutxiago bildu ginen. 

Aurkezpenak errazago egiteko, gidoi bat banatu genuen, bakoitzak zein eskualde edo herritik 

zetorren adieraz zezan, hala nola Foroan jorraturiko gaiarekin loturiko zein jarduera egiten dituen, 

proiektu edo kolektiboren batean parte hartzen duen, landutako gaiak, harremanetan jartzeko 

modua, proposamenak, etab. 

Gehienak Iruñetik eta Iruñerritik etorri ziren, baina Lizarraldetik eta Nafarroako iparraldetik etorri 

zirenen kopurua ere nabarmengarria da. Alderantziz, Komunitateko hegoaldetik kide gutxi etorri 

ziren, aurreko urteetan bezala (dinamika horri, behin eta berriz errepikatzen denari, aurreko 

topaketan heldu genion). 

 

 

Aipatzekoa da parte-hartzaileen artean denetik izan zela. Batzuk feminismoarekin lotuago zeuden, 

beste batzuk Elikadura-burujabetzarekin, eta beste zenbait biekin. Batzuk kolektiboren bateko kide 

ziren, askok beren izenean parte hartu zuten. Profil ugari izan ziren: aktibistak, ekoizleak, 

zinegotziak, proiektu agroekologikoak garatzen ari diren edo garatu nahi duten emakumeak... denak 

motibazio berarekin, Foroko gaien gaineko interesa, nahiz eta nor bere ikuspegitik. Mintzaldi 
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batzuk euskaraz egin ziren, beste batzuk gaztelaniaz. Adin-tartea ere zabal askoa izan zen, 

belaunaldiartekoa, hogei eta hirurogeita hamar urte bitarteko andreak bilduta. 

Hainbat ekimenen berri eman zen, besteren artean Foroaren bigarren zatia Tafallan, Elikadura-

burujabetzaren aldeko jardueren astea, apirilaren 17 inguruan, elkarretaratze-zintzarrotsa Iruñean 

Kaparrosoren eta makrobaserrien aurka. Baita kanpaldia eta manifestazioa ere Elizondon: Aroztegia 

Gelditu; hirigintza-proiektu erraldoi horren barruan, bigarren bizitoki izateko 200 familiabakarreko 

etxebizitza egin nahi dira, hala nola golf-zelai bat eta luxuzko hotel bat, guztia 300 biztanleko 

herrian. Gogora ekarri genuen iazko Foroa han amaitu zela eta ingurunea proiektua bertatik bertara 

ezagutzeko bisitatu genuela, baita Baztanen lurra defendatzeko eginiko beste esperientzia batzuk 

ere. Hemendik, gure babesa agertu nahi diegu urtebete geroago ere, herri-mobilizazioari esker obrak 

etenda dauden honetan. 

 

TAILERRA: SORMENEZKO KORAPILOAK BIZITZA SOSTENGATZEKO 

Lucía Loren8, artista ekofeminista 

Tailerraren helburua zen zaintza-aliantzak saretzeko beharraz hausnartzea, bizitza ikuspegi 

ekofeministatik paratzeko erdigunean. Hainbat dinamika egin genituen bakarkako hausnarketatik 

(azala) korapilo kolektiborainoko (lurraldea) bidea errazteko, eta Uharteko udal-lorategietako 

inausketa-hondarrekin osaturiko egitura bat sortu genuen, biodibertsitate-eremua sortzeko asmoz. 

Tailerrari hasiera emateko, Lucíak sormen-prozesuen eta ekofeminismoaren arteko loturak azaldu 

zituen. Gero, Arte Zentroaren ondoko udal-parke batean, landare-materialez eta sokaz ehundutako 

egitura bat egin genuen bakarka, gutako bakoitza norberak hautaturiko gaiarekin lotuko gintuena. 

Ondoren, instalazio kolektiboa eratu genuen, lehenengo pieza indibidualak talde txikitan elkartuz 

eta, azkenik, pieza guztiak elkarrekin paratuz, koalizioak irudikatzeko. 

Amaieran, balorazio-erronda egin zen, non pozik agertu ginen lasai egoteko, nork bere barruari 

begiratzeko, eskuzko lana egiteko, sortzeko eta kanpoaldean egoteko izandako une horrengatik, eta, 

gainera, hori guztia atzealdean txoriz betetako haritzondoa eta udaberria bazetorrela iragartzen zuen 

arrats eguzkitsu ikusgarria izanik. Erabateko luxua. 

 

KLOWNKLUSIOAK 

Eguna Virginia Imazekin eta bere Klownklusioekin barrezka amaitu genuen. Jardunaldiari buruzko 

parodia zinez zoragarria eskaini zigun, gogoeta umoretsu, egoki eta zuhurrez osatua. Hala, topaketa 

aurrera jarraitzeko gogoz amaitu genuen, eta dantzan eginez agurtu genuen elkar. 

 
8 Bere proiektuak gehiago ezagutzeko: www.lucialoren.com 

http://www.lucialoren.com/
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HAZIAK PIZTEN – Apirilak 21, Tafalla9 

Aurretik genuen Foroaren gaineko ideia eta Lantxurdaren ekarpenak oinarri, ekofeminismoa 

jorratzeko interesa duelako eginak, Foroaren bigarren zatia antolatu genuen Tafallako Kulturgunean, 

hango Udalak utzita. Tafallako Mugimendu Feministarekin ere elkartu ginen, zeinak proposamena 

oso ongi hartu zuen eta laguntzeko prest agertu zen. 

Bertara, emakumeak nahiz gizonak etor zitezkeen, baina parte-hartzaileen gehiengoa andrazkoak 

izan ziren. 50 bat lagun bildu ginen, tartean andre gazte anitz. Gehienak Tafallatik eta inguruko 

herrietatik (Gares, Artaxoa, Olite...) etorri ziren, eta beste Foro batzuetan parte hartu gabeak ziren. 

Hala, gai hauei buruzko interesa izan dezaketen eta orain arte Foroa ezezagun zuten beste 

pertsona/kolektibo batzuengana gerturatzeko nahia bete genuen. 

 

KRISI GLOBALARI AURRE EGITEKO PROPOSAMEN EKOFEMINISTAK 

Yayo Herrero. Ekologistak Martxan10 

Bizitzaren aurkako gerra-unean gaude, bizitzeko nahitaezkoak ditugun harremanen kontrakoan: 

Ekodependentzia eta Interdependentzia. Gizaki garen aldetik, naturan txertaturik gaude, bertatik 

eskuratzen dugu gure existentzia bermatzen duen guztia: ura, energia, elikagaiak... 

Bizi ahal izateko, naturako ondasunekin harremanetan egon beharra dago. Gure planetaren 

bereizgarria da mugak dituela, eta ezer ezin da planteatu mugarik gabe haz dadin. Alde horretatik 

sortzen da lehen talka eredu kapitalistarekin, baina baita sozialismo erreala deritzonari heldutako 

herrialdeetan ere, Txinan, esaterako. 

Gizaki gisa, gure bigarren mendekotasuna da beste lurralde intimoago batean ere bizi garela: 

geure gorputza, haren mende baikaude. Aspaldiko egia hau ikusezin eta ahazturik egon da 

historikoki. Haur batek, bere lehen urteetan, ezin du bizirik iraun inork zaintzen ez badu; berdin 

adineko pertsonak, pandemia honetan argi eta garbi ikusi dugun moduan. Pertsona guztiok gara 

interdependenteak, eta, zenbait unetan, are gehiago. Ez dago pertsona autonomorik, denok behar 

ditugu beste pertsona batzuk. Mendekotasuna ez da patologia, ezpada giza bizitzari datxekion 

ezaugarria. Eta gorputzen zaintzaz emakumeak arduratu izan dira 

nagusiki, ez genetikoki hobeto eratuta gaudelako horretarako, baizik eta 

bizi garen jendarteetan betebehar hori gehienbat emakumeei esleitzen 

zaielako, sozializazio-prozesuen bidez, etxean, maitasun-kontzeptu jakin 

batzuetan, beldurrez edo erruduntasun-sentimenduaz biziarazten duten 

estereotipoak barneratuz, hala nola ama txarrarena, alaba txarrarena... 

 
9 Jardunaldiko bideoak hemen ikusgai: http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-feminismo-eta-

lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-alimentaria-

feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/ 

 
10 www.ecologistasenaccion.org / www.ekologistakmartxan.org 

 

http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-feminismo-eta-lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-alimentaria-feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/
http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-feminismo-eta-lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-alimentaria-feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/
http://mugarikgabenafarroa.org/elikadura-burujabetza-feminismo-eta-lurraldearen-defentsarako-iii-foroa-haziak-pizten-ospatu-da-celebrado-el-iii-foro-de-soberania-alimentaria-feminismos-y-defensa-del-territorio-lo-que-siembra/
http://www.ecologistasenaccion.org/
http://www.ekologistakmartxan.org/
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Horrek guztiak eragiten du bizitzari eusteko beharrezko lan gehienak andrazkoei lotuta egotea; 

gainerakoek ez dute horren gaineko erantzukizunik hartzen: biztanleriaren beste erdia, erkidegoak 

edo erakundeak. 

Eginkizun horiek, gainera, inolako soldatarik jaso gabe egiten dituzte etxekoandre izendaturiko 

horiek, eginkizunok dira gaizkien ordaintzen eta gutxien balioesten direnak. Pandemian, 

zaintzaileen edo jornalarien egitekoak funtsezko lantzat jo behar izan dira, eskala kapitalistan balio 

gutxikotzat jo ohi diren egiteko horiek, hain zuzen ere. 

Jaiotako bizitza aukera da, ez bizitza ziurra; izan ere, natura eta jendartea beharrezkoak ditu 

ondasunez eta zerbitzuz horni dezaten. Pertsonok etengabe ditugu premiak: elikagaiak, ametsak, 

maitatuak izatea... Hortaz, espezie gisa, lurrarekiko eta gizartearekiko interdependentzia hau dugu 

bereizgarri. Oinarri honek ahalbidetzen digu munduari ekofeminismotik begiratzea. Edozein 

mugimendutan bezala, ez dago ekofeminismo bakarra, asko baizik. Batzuk Mendebaldeko 

kulturetan jaio dira, beste batzuk jatorrizko herrietan, nekazarietan, munduko hegoaldeko begirada 

dekolonialetan oinarrituta; begiradok geure burua ulertzen laguntzen digute, geure barruko 

koloniak eta bizileku dugun pribilegio-sistema erraldoia agerian jartzen. 

Ekofeminismo guztiak abiatzen dira Vandana Shivak garapen txarra izendatzen zuena salatzetik, 

eta denok paratzen dugu erdigunean bizitza. Kulturen, ekonomien, gizarteen... sorkuntzaz ari gara; 

haien lehentasuna pertsonon beharrak asetzea da, gainerako mundu biziaren premiak errespetatuta 

eta aintzat hartuta, alegia, existitzeko eskubidea ez baliagarriak direlako, baizik eta baliotsuak 

direlako duten izaki horienak. 

Horrenbestez, zer behar da bizitzari eusteko? Ekodependentzia eta interdependentzia dira 

ekofeminismoaren euskarri. 

Mendebaldeko jendartea gizakion eta naturaren artean amildegia sortuz eraiki da. Feminismoak 

asko jorratu ditu kulturaren/naturaren, arrazoiaren/emozioaren... arteko dualismo hauek. Baina 

kontu honek Atenastik hartu du gorputz politikoa Mendebaldean. Demokrazia jaio zen andreak 

kanporatuz, herritarren emazteak, zeinak funtsean herritarraren familiaren ugalketaz arduratzen 

ziren. Esklaboak ere kanporatu zituzten, ez zuten herritar-izaerarik. Herritarraren kontzeptu horrek 

ez zuen loturarik lurrarekin eta haren mugekin, beste pertsona batzuk arduratzen zirelako ereiteaz 

eta landatzeaz, eta bizitza ugaltzea bermatzen zuten andreak ere kanporatuta zeuden. 

Herritar hori Atenastik da subjektu unibertsal, baita ondoren Ilustrazioan eta Aro Modernoan ere, 

eta zientzia ekonomiko berriko protagonista ere bada. Bizitzari eusteko beharrezko ondasun eta 

zerbitzuen eremua eta esparru ekonomikoa errotik bereizi dira. Horregatik, gure eredu 

ekonomikoetan, ez dute inolako baliorik ez fotosintesiak ez etxekoandreen lanak ez nekazarien 

ekoizpenak, merkatutik igaro ezean. Zeregin horiek guztiak ez dira jotzen lantzat, ezta ekonomiatzat 

ere, ez direlako dirutan neurtzen. 

Egun, ezinbestekoak ditugun aldagai biofisiko guztiak aldatzen ari gara, bere burua antolatzen 

duen naturan, eta horrek gure bizitza planetan arriskuan jartzea dakar berarekin; hainbeste, ezen 

planeta bizitzeko ezinezko leku bihurtuko den pertsonontzat, txosten zientifikoen arabera. Eta 

Iberiar Penintsulan, zehazki, klima-aldaketak bereziki joko du. 
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Baina arazoa ez da bakarrik klima-aldaketa. Energia- eta material-krisi sakonean gaude. 2006an, 

duela urte asko, petrolioaren gailurrera iritsiak ginela iragarri zen. Ondorioz, enpresa energetikoak 

energia garbi esaten zaien horietan inbertitzen ari dira. Alabaina, esan beharra dago energia 

horiek ezin dituztela kontsumo-beharrak egungo erritmoan ase. Lehenik eta behin, ez direlako 

petrolioa bezain eraginkorrak, eta, bigarrenik, lurrean dauden mineralak behar dituztelako: litioa, 

platinoa... mugatuak direnak. Hain zuzen ere, mineral horietako zenbait dagoeneko iritsi dira beren 

erauzketa-gailurrera, eta beste batzuk laster helduko dira. 

EB eta Espainiako Estatua energia berriztagarri horietarako trantsizioa planteatzen ari da. Baina 

petrolioarekin bezainbeste ekoitzi nahi bada, ezinezkoa da. Mineral-erauzketaren erritmoa 

izugarria izango da, bai eta lurraldearen bereganatzea ere. Dagoeneko begien bistan dugu beste 

burbuila espekulatibo baten hasiera; geldiarazten ez badugu, lurralde pila bat suntsituko du, zer 

eta eguzki-plakak edo errota eolikoak ezartzeko, energia gutxiago behar izateko nola molda 

gaitezkeen aztertu gabe, hots, funtsezko hori baztertuta. Trantsizio energetikoa enpresa kapitalisten 

logikaren arabera egiten bada, hau da, beharrak asetzea ez eta dirutza irabaztea xede, egundoko 

arazoa dugu. 

Beste irtenbide bat auto elektrikoa omen da. Alta, egungo automobil-parkea elektrikoa izan dadin, 

beharrezkoa da, adibidez, lurrean dagoen litioa baino askoz gehiago. 

Hirugarren hanka ekonomia eta 5G teknologiak digitalizatzea da. Horretarako, sateliteak, 

pantailak, ordenagailuak, sakelako telefonoak... fabrikatu behar dira, energia eta mineral mordoa 

behar dutenak. Hala, industriak egin nahi duenari, hitzematen dituzten konponbideei eta dauzkagun 

baliabideei begiratzen diegunean, kontuak ez dira ateratzen. Edo bai, etekina nukleo pribilegiatu 

txiki batentzat baldin bada. 

Mineralak eta petrolioa nondik datoz? Siria, Libia, Irak, Kolonbia, Venezuela, Nigeriatik... 

Armadak egiten ari diren gerra formalek zeharkatutako lurraldeez ari gara, edo gerra informalek 

zeharkatutakoez, eta transnazionalak mineralak erauztera joaten dira hara, lurraren 

defendatzaileak kriminalizatu, kanporatu edo erail bitartean. Estraktibismoak hemen ere eragiten 

ditu kalteak, nahiz eta ez lurralde horietan bezainbesteko bortizkeriaz, eta meatzaritza-proiektu 

andana sortzen ari da, baita horiei aurre egiteko plataformak, ekimenak eta abarrak ere; horietako 

askoren buruzagiak andrazkoak dira, esate baterako: Mina Touro – O Pino Non plataforma,  

Santiago de Compostelatik gertuko kobrezko meategiaren aurkakoa. 

Biodibertsitate-galerari dagokionez, ez dezagun ahantzi pandemiei aurre egiteko ezkutua dela, 

azken urteotako pandemien gehiengoa (ebola, kasu) gaixotasun zoonotikoak direla, animaliek 

gizakioi kutsatuak. Bada, itxura guztien arabera, etorkizunean gehiago etorriko dira,  

biodibertsitatea desagertzen denean hedatzen baitira. 

Krisi ekologiko osoa jendearen bizi-baldintzetatik, prekaritatetik... deskonektatuta aztertzen da, 

baina zeharo konektatuta dago. Munduko ekonomiak hazteko eta lanpostuak sortzeko arazoak 

izateko arrazoia da sakonean planetaren muga fisikoen gainditzea dagoela. Ekonomia sekula ez da 

haziko logika beraren arabera. Beraz, erronka da nola aseko ditugun giza beharrak, inor atzean 

utzi gabe; hori, gainerako izaki bizidunak ez aipatzearren. 
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Natura, Gaia, indarrez sartu da politikan, nahi edo nahi ez: klima-aldaketa, energiaren eta 

materialen gainbehera, etab. Isabelle Stengers zientziaren filosofoa Gaia11, negoziatzea onartzen ez 

duen eragile politikoa bera, ustekabean sartu izanaz mintzatzen da. 

Lurretik erauzitako produktu urriagorekin bizitzen ikastea ez da aukera, datua baizik: gutxiagorekin 

biziko gara, nahitaez. Erronka da nola egingo dugun hori lurralde-ikuspegitik ez dadin faxista izan, 

hots, botere politiko, ekonomiko eta militarrak blindaturiko pertsonak gogoak ematen dien bezala 

bizi bitartean biztanleriaren gehiengoa ez dadin bizitzaren beraren bazterretan geratu. 

Planteatzen diren neurrietako ugari irtenbide faltsuak dira, nire iritziz. Esaterako: berriztagarrien 

ereduaren aldeko apustua, ekonomiaren uzkurtzea edo desazkundea aintzat hartu ezean; auto 

indibidualizatu elektrikoa, mugikortasuna murriztu beharrean, hurbiltasuna eta garraio publiko 

kolektiboa bultzatzeko; digitalizazioa edonora hedatzea, munduko 7.800 milioi biztanleontzako 

trantsizioa gauzatzeko beharrezko energia eta mineralak baliatuz; landa-eremura lekualdatzea, 

landa-inguruneen gentrifikazioa dakarrena; elite batentzat merkantilizaturiko nekazaritza 

ekologikoa, agroekologian oinarritutako trantsizio-eredua gogoan izan gabe. Izan ere, irtenbide 

horiek guztiek estraktibismoa, klima-aldaketa eta abar areagotzen laguntzen dute. Europa aberatsa 

inguratzen duen hesiak sarrera pertsonei ez ezik, materialei, elikagaiei, energiari... ere eragotziko 

balie, Europa honek ez luke bi hilabete ere iraungo. Gauza bera gertatzen da zaintza-krisiarekin. 

Gure adinekoak zaintzen dituzten andreak nondik datozen aztertzen dugunean, lehengaien jatorri 

berekoak direla ohartzen gara. Emakume-estraktibismoa ere badago, eta andre horiek, halaber, 

gizarte patriarkaletan bizi dira; izan ere, hona datozenean, beste emakume batzuek zaintzen dituzte 

beren familiak. Zaintza-kate transnazionalak esaten diogu horri. 

Kanporatze-fenomeno hauek pertsonei gizatasuna kentzea eskatzen dute. Ultraeskuinaren diskurtso 

misogino eta arrazistak ohikoak dira, eta ez gaur egun sortuak. Oinarrian, ideologia patriarkala 

dute, bizitza batzuek beste batzuek baino gehiago balio dutela defendatzen duen hori. Ideologia 

horren gainean eraikitzen da eredu kapitalista, patriarkala. Icebergaren metaforarekin ikus 

dezakegu: gure sistema ekonomikoan, uraren gainetik ikusten denak baino ez du axola, esparru 

publikoak, alegia. Baina zati txiki-txiki hori, azpitik, lurretik ateratzen den alimaleko material-

bolumena eta nagusiki emakumeek egiten duten eta eskulana "birsortzen" duen zaintza-lana 

sostengatzen ari da. Ezkutuko harreman bikoitz hori gabe, ez dago kapitalismorik. 

Nola atera gaitezke sistema estrukturalki ekozida, patriarkal eta arrazista honetatik? Bizitza 

erdigunean paratuko duten ekonomiak, kulturak eta politikak behar ditugu, kontuan hartuta 

desazkundea saihetsezina dela. Hazkunde ekonomikoan oinarrituriko edozein proposamen fisikoki 

bideraezina eta bidegabea da (materialak eta energia behar dituelako). 

Behin murrizketa saihetsezina dela onartuta, oinarrizko hiru printzipio ditugu: 

- Nahikotasun-printzipioa: aski dugun horrekin bizitzen ikastea; eztabaida hau ez da gertatu. 

Kapitalismoa eskariez mintzatzen da, baina kaudimendunak baino ez du eskatzen. Beharrak 

 
11 Stengers, I (2009). Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient. La dévouverte. 
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asetzeaz mintzatu behar gara, aztertu zer behar den ekoizteko eta gizarteak zein lan dituen 

beharrezko. 

- Banaketa-printzipioa: aberastasunarena, lurreko ondasunak eskuratzeko ahalmenarena eta 

gorputza izateak berekin dakartzan betebeharrena. Zaintza-lana ez dagokie soilik andreei, 

gizarte-lana da, eta gizonek, beren pribilegioei uko egiteaz batera, erantzunkidetasunez 

hartu behar dute beren gain. Gainera, esparru pribatutik atera behar da, eta komunitarioki 

garatu. Zaintzaren desfeminizazioaz mintzatu behar gara. 

- Zaintza bizitza komuna antolatzeko printzipio politiko, itsasargi eta palanka gisa, baita 

politika publikoan ere. Zerga-sistemaz edo landa-munduaren berrantolaketaz pentsatzen 

duzunean, bizitza zaintzearen ikuspegitik egin dezakezu, ala ez. Eta egiten ez duzunean, 

makrobaserriak ezartzeko proposamenak topatzen dituzu, landari balioa gizarte hiritarren 

mesederako ateratzeko asmoa besterik ez dutenak, gero eta ekoizpen handiagoa behar 

dutenak. Horregatik, gure landa-munduen deskolonizazioa ezinbestekoa da. 

Horretan, feminismoek funtsezko papera jokatzen dute. Izan ere, nire ustetan, mugimendu horiek 

hierarkia eta menderatze-modu ororen aurka borrokatzen dira, eta ez bakarrik emakumeen 

mesedetan, baita pertsona guztien eta gizaki ez diren subjektuen onerako ere. Landa-eremuetan, 

ikuspegi feminista funtsezkoa da. Patriarkatuak asko baldintzatu zuen pertsonak landa-eremuetatik 

hirietara kanporatzea. Andrazko gazte askok alde egiten zuten ez zeudelako prest beren 

sozializazioa etxeko atera mugatuta izateko, edo biztanleria osoa zaindu behar izateko, besteak 

beste. 

Azken gogoeta: Lurraren muga fisikoekin bateragarriak izango diren utopiak, desira-horizonteak, 

sortu behar ditugu. Beharrezkoak ditugun utopiek pertsonentzako eredu desiragarriak ekarri behar 

dituzte, bizi izaten ari garen uneaz jabetuta daudenak. Horretarako, datuez, zientziaz eta politikaz 

gain, begirada artistikoa ere behar dugu, irudimena aktibatu ahal izateko. Zentzu horretan, 

agroekologia edo landa-mundua babesteko sortzen ari diren mugimenduak funtsezkoak dira. 

Mintzaldiaren osteko eztabaidan, zenbait lagunek gai hauen gaineko hausnarketak eta elkarrizketak 

eragin zituzten: kultura birsortzaileak; lurzoru emankorrak; hondakinen aprobetxamendua eta 

errausketaren gisako irtenbide faltsuak, balorizazio energetikoa esaten bazaio ere... gainera, 

hondakin batzuk hormona-asaldatzaileak dira, adibidez, eta andrazkoen gorputzean eragin 

handiagoa dute, gantz-ehunetan metatzen direlako. Trantsizio hau boterearen eta erakundeen 

laguntzarik gabe nola egin ere eztabaidatu zen, haiek logika suntsitzaile berari jarraitzen baitiote. 

Ildo horretan, proiektu sarraskitzaileak geldiarazi beharra, autoantolakuntzaren edo tokiko 

esperientzia praktikoen bideragarritasuna oinarrizkotzat jo ziren. Beste gogoeta bat denboraren 

erabilera izan zen, nola erabiltzen dugun, alegia, baita erabilera-balioa truke-balioaren (diruzkoa) 

gainetik lehenetsi beharra ere, bereziki pandemia-garai honetan. 

 

 



Sustraiak Bota  

Elikadura-burujabetza, Feminismoak eta Lurraldearen defentsaren aldeko III. Foroa 
 

17 

LURRAREN, LURRALDEAREN ETA BIZITZAREN DEFENTSAREN ALDEKO 

BRASILGO BORROKAK ETA ERRESISTENTZIAK 

Janaina Stronzake, Movimiento Sin Tierra (MST)12 

Janainak haziak banatu zizkigun, berak Brasil bizi izaten ari den egoeraren berri eman bitartean  

eskuetan izan genitzan. 

Brasilen bizi izaten ari garen tragedia esklabotzaren garai gogorrenekin aldera daiteke. 

Pandemian hildakoen kopuruagatik, kaosa dakarren politikarekin batera, jendea hondamendira 

eramateko kalkulatutako plana bera. Langabezia % 30ekoa da, eta ezkutuko ekonomia % 60koa, 

hamar familiatik seik ez dute janari nahikorik... Lularen gobernua izan genuenean herriak hainbat 

lorpen eskuratu bazituen ere, gosearen mapara itzuli gara. Ultraeskuina garatzen ari den jazarpen 

politikoko prozesuak ekonomia eta ingurunea hondatu ditu. Gobernuak ateak ireki dizkie enpresa 

handiei, baliabide naturalak pribatizatzeko, eta herri indigenen kontrako genozidioak XVI-XVII. 

mendeak edo diktadura militarra dakartza gogora. Indarkeria horren xede badira, halaber, gizarte-

mugimenduak, nekazariak edota LGTBI kolektiboa; armen, fusilen eta abarren erabileraren 

liberalizazio orokortua dago, eta arma horiek eliteek eskuratzen dituzte. Gerran gaude, eta gerra 

hori pandemiaz baliatu eta deklaraturiko gerra batean baino jende gehiago hiltzen ari da. 

MST Vía Campesina erakundeko kide da, eta erakunde hori nekazaritza-

erreformaren, elikadura-burujabetzaren edo emakumeen aurkako 

indarkeria oro desagerraraztearen aldeko ahots komuna. MSTko 

emakumeok langileriatzat dugu geure burua, generoagatik, etniagatik eta 

abarregatik zeharkatzen gaituzten gainerako zapalkuntzak gogoan. 

Aldaketak egiturazkoak izan behar dira, eta borrokak nazioartekoak, leku 

bakoitza nolakoa den errespetatuta. Ez da erraza akordioak eta 

konbergentziak aurkitzea, baina ezinbestekoa da. Landa-hiri harremana 

funtsezkoa da, eta bereizketa edo dikotomia hori hautsi beharra dago, baita zapalkuntza guztien 

aurka borrokatu eta, aldi berean, geure eremuak eraiki beharra ere. Landa-mundua kultura idatziaz 

jabetzea ezinbestekoa da, historikoki hortik kanpo utzia izan baita. 

MSTko andreen borroka kapitalaren eta transnazionalen aurkakoa da, borroka-eremua 

prestakuntza-eremu ere badela uste izanik: "Formak formazioa dakar".   

2021ean, ez genion borrokatzeari utzi. Kontsigna hau dugu: etxean, baina ez isilik. Ildo horretan, 

sare sozialek indarra hartu dute. Oso garrantzitsua elikagai-ekoizpena. Goseak jota dagoen 

jendeari tonaka elikagai eman dizkiogu. Borroka guztiek bat egiten dute: txerto, osasun eta 

elikadurarako eskubidea. Apirilaren 17an, zuhaitzak landatu genituen 1996an hil zituzten MSTko 

martiriak oroitzeko. MSTn, bizitzaren aldeko greban gaude, apirilaren 17tik 30era; inor ez da bere 

kokalekutik irteten. MSTko emakumeok, egun, kontsigna hau dugu: "Afektuak landu, birusa eta 

indarkeriak garaitu". 

 
12   www.mst.org.br 

 

http://www.mst.org.br/
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Hemen, gure egitekoetako bat da eremu seguruak antolatzea arriskuan dauden eta beren 

herrialdeetatik ziztu bizian alde egin behar duten pertsonentzat. Vía Campesinarekin, Emakumeen 

Mundu Martxarekin... egituratuta gaude, bizitza arriskuan jartzen duten erakundeetako edozein 

pertsonari berehalako babesa ematen saiatzeko. 

Enpatia azalarazteko elkartasun-jarduerak antolatzen ari gara. Horietako bat "Deskribatu 

Kolonbia" nazioarteko literatur jaialdia da, jendeak Kolonbian zer gertatzen den jakitea 

sustatzeko: egoera dramatiko, historiko eta estrukturala, non gure jendea hiltzen ari diren eta 

atzean kapital handia dagoen. Zein ederra litzatekeen ipuin bat, poesia bat, euskaraz izatea... 

Urazak ekoizteaz gain, haritzak eta gaztainondoak landatzen ditugu, klase-borroka eta -identitatea 

eraiki beharra dugulako, epe luzera. Gaurko borroka da, gaurko elikagaia, eta biharko borroka eta 

elikagaia ere bai. 

Eztabaidarako tartean, MSTren kokalekuak nola antolatzen diren galdetu zioten. 

Lurraren aldeko borroka-prozesuan, kanpaldiak, martxak, okupazioak edo lur bat konkistatu arte 

beharrezko guztia egiten da. Prozesu hauetan, gobernuek lurra erosten dute, beraz, lur-jabeek 

jatorriz berena ez zen lur baten truke kobratzen dute, eta lur publikoez jabetzeko prozesuak, 

bidegabeki jabetzekoak, hain zuzen, orokortuak dira Brasilen. Alabaina, horrez gain, konkistatutako 

lurrak dira. 

Gure familia, 1985etik aurrera bederatzi urtez, olanazko barraken azpian bizitzen egon ginen, eta 

sikarioek eta poliziak etxegabetu gintuzten. Lurra konkistatu genuenean, kokatuok izendatu genuen 

geure burua, eta lurralde horretan eskola eraiki genuen, agroekologiaren gaineko prestakuntzan 

inbertitu genuen, baita prestakuntza politikoan ere, zeren eta, lurra lortu badugu ere, borroka ez 

baita amaitzen. Gure xedea da guztiontzako nekazaritza-erreforma erdiestea, kapitalismoarekin 

amai dezagun.  

Paranán, nire kokalekuan oinarrizko nukleotan antolatuta gaude, 5-8 familiak edo etxek osatuta 

daude. Horietan, den-dena eztabaidatzen dugu, nola antolatu behar dugun geure burua... MSTren 

bizitza praktiko eta politiko osoa oinarrizko nukleo horietatik igarotzen da. Gero, tokiko, 

eskualdeko eta estatuko koordinazioak ditugu, bai eta koordinazio nazional bat ere, gutxienez, gizon 

batek eta emakume batek osatzen dutena, gutxienez. Pertsona bakarra joan badaiteke, andrazko bat 

joaten da; izan ere, 80ko hamarkadan esaten zen ez genuela dirurik, eta, hori dela eta, gizonezkoa 

joaten zen, prestatuago zegoelakoan, emakumeok baino hobeto hitz egiten zuelakoan... 90eko 

hamarraldiaren amaieran, lortu genuen. Borrokan ikasten da borrokatzen, ez dago beste modurik. 

Jarduera-sektore desberdinak ditugu: ekoizpena, ingurumena, emakumeak, finantzak, kulturak... 

Duela gutxien sorturiko biak literatura eta LGTBI dira. Ni Hitz Bihurrien Fronteko kidea naiz. 

MSTn, literatura idatzi behar dugula uste dugu, gure sufrimenduak utopia bihurtu. 

Beste galdera bat izan zen nola egiten ari diren aurre Bolsonaroren gobernuari eta zer jazoko den 

etorkizunean. 
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Bolsonarok hor jarraitzeko arrazoia da enpresa handiei hala interesatzen zaiela, kapitalak 

Amazoniaren suntsipenetik erdietsiko duen irabaziagatik. Orain, nazioarteko auzitegi bat nola 

antolatu aztertzen ari gara, genozida hori epai dezan. 

Herri-antolaketaren aldeko apustu sendoa egiten ari gara. Lau fronte indar bakarrean bat egiten 

ari gara: Brasilgo Herri Frontea (bertan dira MST, Vía Campesina...), Beldurrik Gabeko Herrien 

Frontea (hiri-erakundeak, etxebizitza-eskubidea aldarrikatzen dutenak...), Demokraziaren Aldeko 

Frontea (askapenaren teologiaren baitako elizak, nagusiki katolikoak) eta Bizitzaren Aldeko 

Frontea (bereziki osasunaren esparruko erakundeak, sindikatuak...). Borroka bateratuak egiten ari 

gara isolamenduaren alde, txertoaren alde, larrialdiko laguntzaren alde: gutxieneko errenta 

pertsona guztiontzat, goseak egoteari uzteko, jendea ez baitago gosez dirudik ez dagoelako, ezpada 

kapitalaren metatze izugarriagatik. 

Bat egite horren aldeko apustu handia egiten ari gara, elikagai-ekoizpenaren aldekoa, hiriko 

jendeari eskaintzeko. Datorren urtean, hauteskundeak izango ditugu, eta, Lula hiltzen ez badute edo 

aurrekoaren moduko legez kanpoko beste judizializazio bat asmatzen ez badute, Lula izango da 

hautatua, baina ia beste bi urtez jarraitu behar dugu borrokan. Horregatik, apustu tinkoa egiten ari 

gara elkartasun internazionalistaren alde, besteak beste Vía Campesinaren laguntzarekin, 

materialak, finantzaketa, haziak... bidaliz, borrokari eusten jarraitzeko eta une hau prestakuntza-

prozesu bihurtzeko. Izan ere, oso gauza indartsua dugu: haziak eta gure itxaropena. Asmoa da bi 

urte hauei aurre egitea eta elkartasun internazionalistarekin  gure sustraiak sendotzea. 

Agurtzeko, Benedettiren poema hau irakurri zigun, haziak berriro eskuetan hartzeko eskatu 

ondoren. 

POZA DEFENDATU 

Poza lubaki gisa defendatu 

Kaosetik eta amesgaiztoetatik defendatu 

Miseria higatutik eta miserableengandik 

Urrunaldi labur eta behin betikoetatik 

Poza ordain gisa defendatu 

Harriduratik eta anestesietatik defendatu 

Neutral eskasengandik eta neutroi ugarietatik 

Diagnostiko larrietatik eta eskopetetatik 

Poza estandarte gisa defendatu 

Tximistatik eta malenkoniatik defendatu 

Gaitz endemikoetatik eta akademikoetatik 

Jaun zekenarengandik eta oportunistarengandik 

 

Poza ziurtasun gisa defendatu 

Jainkoa eta heriotza gorabehera defendatu 

Suizida neurritsuengandik eta eraileengandik 

Eta absurdoki pozik egoteagatiko oinazetik 

DEFENDER LA ALEGRÍA. 

Defender la alegría como una trinchera 

Defenderla del caos y de las pesadillas 

De la ajada miseria y de los miserables 

De las ausencias breves y las definitivas 

Defender la alegría como un atributo 

Defenderla del pasmo y de las anestesias 

De los pocos neutrales y los muchos neutrones 

De los graves diagnósticos y de las escopetas 

Defender la alegría como un estandarte 

Defenderla del rayo y la melancolía 

De los males endémicos y de los académicos 

Del rufián caballero y del oportunista 

 

Defender la alegría como una certidumbre 

Defenderla a pesar de Dios y de la muerte 

De los parcos suicidas y de los homicidas 

Y del dolor de estar absurdamente alegres 
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Poza halabeharrezko zerbait gisa defendatu 

Gaizkitik eta malko epeletatik defendatu 

Usadio onetatik eta deituretatik 

Zoritik eta 

Pozetik ere bai. 

 

Defender la alegría como algo inevitable 

Defenderla del mar y las lágrimas tibias 

De las buenas costumbres y de los apellidos 

Del azar y también 

También de la alegría. 

 

MAHAI-INGURUA: LURRALDEAREN DEFENTSAREN ALDEKO ESPERIENTZIAK 

NAFARROAN 

Rakel López (Urbasa-Andia Bizirik), Pili Berrio (Erdi Aldea Trenaren Alde), Mirian Otxotorena 

(NNPEK) 

 

Rakel López, Urbasa-Andia Bizirik plataforma13 

Urbasa-Andia Bizirik plataforma 2020ko udan sortu zen, gure mendiak eta ibarrak zaintzeko eta 

babesteko, kontuan hartuta Green Capital Power enpresaren proiektuak 36 aerosorgailu ezarri 

nahi zituela gure lurraldean eta horrek ondorioak dituela biodibertsitatean, kokapenagatik, edo 

herri-lurrak galtzea dakarrela. 

Proiektu hori berriztagarrietarako eskaera berrien mordoko beste bat da: industrialde eolikoak 

Lesakan, Lizoain-Arriasgoitin, Esteribarren, Eguesibarren, Erdialdean (Orbaibar, Uxue, Murillo el 

Fruto, Tafalla, Artaxoa), Erriberan...; eta eguzki-industrialdeak Erreniega mendilerroan, Oliten, 

Erriberan... 

Eskubidea dugu ondo informatuta egoteko eta demokratikoki erabakitzeko gure ingurunea suntsi 

edo gutxiets dezaketen proiektuei buruz. Inguruko kontzeju eta udalek bertako herritarren eta natur 

ondarearen ongizatea zaindu behar dute, eta ez etorkizunerako ordaindu ezinezko hipoteka ekarriko 

duten hitzarmenak sinatu. 

Proiektu horiei aurka egiteko plataformen koordinakunde bat eratu da, izan ere: 

- Enpresa handiek gauzatu nahi dituzten proiektu fotovoltaikoak eta eolikoak ez dira energia-

eskariaren bestelako aukera, ezta irtenbide ere; alderantziz, baliabide naturalen gehiegizko 

erabilera egiten laguntzen dute. 

- Eremu bati ez, hainbati eragiten diete. Proiektu independente gisa aurkezten badira ere, 

benetan makroproiektua da. 

- Presioa egiteko erarik onena da. 

Nafarroako Gobernuari eta Parlamentuari gizarte-prozesua ahalbidetzeko eskatzen diegu, gure 

komunitatean trantsizio energetikoa eta garapen berriztagarria demokratikoki planifikatu ahal 

izateko. Era berean, makrolantegi eolikoak, fotovoltaikoak eta horiekin loturiko azpiegiturak 

 
13 Informazio gehiago plataformaren webgunean: www.urbasaandiabizirik.eus 

 

http://www.urbasaandiabizirik.eus/
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ezartzeko egun izapidetzen ari diren administrazio-prozedura guztiak berehala eteteko eskatzen 

diegu. 

Gure proposamenetako batzuk: 

- Autogestio energetikoko ereduaren aldeko apustua. 

- Kooperatiba energetikoak sustatu. 

Beharrezkoa da tartean diren estamentu guztien eta herritarren arteko gizarte-eztabaida zabala 

abiatzea, erabakitzea jendarte gisa klima-larrialdiaz jabetuta gauden, interes ekonomikoen gainetik 

ingurumen- eta gizarte-balioak gailentzea nahi dugun, gure behar energetiko eta materialak 

murrizteko ahalegina egingo dugun, gure kontsumo-mailak eta bizimodua aldatzeko prest gauden. 

 

Pili Berrio, Erdi Aldea Trenaren Alde elkartea14 

Ohiko trena defendatzen dugu, abiadura handikoaren aurka, bigarren hau iruzurra delako eta ez 

delako beharrezkoa. Elkartea 2014an sortu zen, 160 urtean izan dugun trena babesteko, pertsonen 

eta herrien arteko harremanak antolatzen eta egituratzen dituen hori. Alta, erakundeek eta 

kapitalak zementuzko inbertsio handiak behar dituzte, hiri handiak baino ez dituztenak lotuko, 

boterea bertan metatzeko; herrietan geratu gabe, noski, horrela gu garraio-zerbitzu publiko eta 

jasangarririk gabe utzita. 

Tren arrunta desagertu egingo da: Estatuko trenbide-aurrekontuaren % 77, gutxienez, AVErako da.  

Geltokiak ixten ari dira, hemen bertan, Tafallan, kasurako: ez dago langilerik, makina bat besterik 

ez, eta kaos hutsa da. 

Elkartea abiatu genuenean, 

2014an, egitasmoa zen; 

orain, ordea, obrak Oliten 

eta Tafallan ditugu jada. 

120 lagun baino gehiago 

hasi ginen, eta 9.000 

sinadura bildu genituen 

inguruan, baina 

alferrikakoak izan ziren. 

Abiadura handiak 

lurraldea inbaditzen digu, 

baliabideak kentzen 

dizkigu, gainditu ezinezko 

oztopo fisikoak sortzen, 

gure trena kentzen digu; 

horrez gain, beste eremu 

 
14   www.facebook.com/Zona-Media-por-el-Tren-Erdi-Aldea-Trenaren-Alde 

http://www.facebook.com/Zona-Media-por-el-Tren-Erdi-Aldea-Trenaren-Alde
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batzuk, artadiak, urmaelak.. kaltetzen ditu, lur-mugimendu handien ondorioz. Ingurumen-kaltea 

ikaragarria da. Herri-lurrak ere suntsitzen ditu; apropos aukeratzen dute lur horietatik igarotzea, 

gatazkak saihesteko. 

Sinadurez gain, alegazioak egin genizkien desjabetze guztiei, baita manifestazioak ere, herri-

galdeketa egiteko eskaera, 1.500 lagunek herriaren defendatzailearengana jo genuen... Ez dugu 

lortu ezta galdeketa edo erreferenduma egitea ere. Ez dago demokraziarik ezta gobernu 

progresistekin ere; inposizioa dago, besterik ez. 

Sistema hau bera aurten aztertzen aritu gara Tafallako feministok, Emakumeen Mundu Martxarekin 

batera, lelo honen pean: "Zubien gainetik, mugarik ez, transnazionalen botererik ez, bizitzeko 

borrokatzen gara, eraldatzeko egiten dugu martxa". Leku bakoitzean, gure aldarrikapen nagusia 

zein zen galdetu ziguten, eta Tafallako feministok erabaki genuen gure trenaren defentsa eta 

abiadura handikoaren aurkako borroka izatea. Dinamika horretan, nazioarteko elkartasuna 

agertzeko, beste komunitate batzuekin jarri ginen harremanetan, hala nola Laponiako Saami 

izenekoarekin. Han, Artikoraino joango den bat egin nahi dute, baliabideak eta mineralak dauden 

tokiraino, hain zuzen; lurraldeak desjabetzen dizkiete, beren abeltzaintza transhumantetik (elur-

oreina) bizitzea eragozten diete, eta oso borroka gogorra egiten ari dira. 

Adiskide mexikarrekin ere jarri ginen harremanetan, komunitate indigenekin. Mexikon, Yucatan 

osoa inguratuko duen tren erraldoia egitea pentsatzen ari dira. Inguru hura komunitate indigenaz 

beteta dago, eta beren lurrak eta bizi-oinarria kentzen ari zaizkie. Haiek ere gogor borrokatzen ari 

dira. Are gehiago, auzitegiren batek obraren bat eteteko agindu du. 

Israel ere beste tren bat sustatzen ari da, zeinetan EAEko enpresa bat parte hartzen ari den. Trena 

kolono juduen kokalekuetatik Jerusalemera doa, horretarako palestinarrak kanporatuta. Hauek 

dira kapital handia, putre-funtsak eta transnazionalak. 

Une honetan, badirudi aldaketa izan daitekeela gobernuaren politikan, eta, beharbada, korridore 

berriak ez eraikitzea planteatuko dute, Errioxan edo Teruelen, kasu. 

Horrexegatik da garrantzitsua azpimarratzea borroka osorik dela beharrezkoa, eta ez dagoela 

borroka galduagorik lehiatzen ez den hori baino. Ez dugu beste biderik, ez dago politikarik, ezta 

politikaririk ere; jendea da, kaltetuak, gure eskubidea. 

 

Mirian Otxotorena, NNPEK 

Nafarroako landaren modernizazioak, XX. mendearen erdialdean, lantegietara joatea, herriak uztea 

eta nekazaritza industrialaren etorrera ekarri zituen berarekin. Gero, Europako merkatu bateratuan 

sartu ginen, eta horrek diruz lagundutako nekazaritza ekarri zigun, sektorea 

"profesionalizatzearen" truke; hala, nekazariak eta abeltzainak herrietatik kanporatu ziren, eta 

nekazaritza tradizionala bertan behera utzi zen, lurra esku gutxi batzuetan bilduta. Lehengo 

jakinduria osoa desagertu egin da pixkanaka, eta nekazaritza eta abeltzaintza industriala bultzatu 

dira, esportaziorako agroindustriarekin batera, hau ere esku gutxi batzuetan dagoelarik. 
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Abeltzaintza estentsiboa galdu dugu, batez ere txerri, oilo eta esnetarako behiena. Nekazaritzarekin 

gauza bera gertatzen da: Itoizko urtegiarekin eta Nafarroako Kanalarekin, Erdialdeko eta 

Erriberako eremu handi bat soro ureztatu bihurtu da, "nekazaritzaren eta esportazioaren 

mesedetan". Baina zer egin dugu benetan? Gure lursailak are gehiago industrializatu, eta horrek 

biodibertsitatea eta, ekoizle gisa, burujabetza galtzea dakar. 

Bestalde, despopulazioaz kexatzen gara, baina nekazaritza-politikek lurretik kanporatzen gaituzte. 

Nekazaritza-politikak tokiko biztanleen elikadura-beharrak ase beharko lituzke, elikadura-politika 

ere izan beharko luke. Globalizazioa eta merkatu librea jasan behar ez izateko, Elikadura-

burujabetzaren alde egin beharra dugu, eredu agroekologikoaren baitan, gure haziak eta arrazak 

erabiliz eta ingurumen-aldetik modu iraunkorrean. Horretarako, bestelako nekazaritza-politikak 

aldarrikatu behar ditugu. Esate baterako, Europak ezarri du, Baserritik Mahairako Estrategian, 

2030ean Europako nekazaritza-azaleraren % 25 ekoizpen ekologikokoa izan behar dela. 

Oso urte gutxi geratzen zaizkigu, eta Nafarroan eredu superintentsiboa dugu aldatzeko. 

Nekazaritzako elikagaien gaineko bestelako politikak lortzeko borrokatu behar gara, hala nola 

inbertitzen den dirua banatu eta ekoizpen ekologikoen aldeko apustua egin dadin, kutsatzen dutenei 

ez dakien diruz lagundu, ura eta lurzorua hondatzen dituztelako, edo beste lurralde batzuk eta 

biodibertsitatea suntsitzen. 

Ekimen batzuk oso interesgarriak dira, tokiko ekoizleen azokak, adibidez, baina gero eta ekoizle 

gutxiago dago, eta gero eta elikadura-ezagutza urriagoa kontsumitzaileen aldetik. Beste gai 

interesgarri bat eskola-jantokiak eta jantoki kolektiboak dira; horretarako, baina, ekoizpen-

sektorea agroekologikorantz bilakatu behar da, bestela agroindustria besterik ez da geratuko 

elikatzeko. Aldaketak ez dira egun batetik bestera egiten, baina politikak orain aldatu behar dira,  

eta pertsona ororentzako elikadura osasungarri eta kalitatekoa aldarrikatu behar dugu. 

 

Asko pozten nau entzuteak Brasilgo nekazarien erakundeetan gizon eta emakumeen ordezkaritza 

bidezkoa dagoela. Hemen, berdin dio sindikatuetan, kooperatibetan..., ia ez dago emakumerik; 

horretan ere, badugu borroka bat hasteko.   

Hitza hartzeko txandan, Caparrosoko makrobaserriaz galdetu zen. 

Caparrosok urte batzuk daramatza martxan, eta abeltzainak jarraitu beharreko eredu gisa 

ezagutzera gonbidatzen zituen. Orain, badirudi ondorioak ikusten hasi garela. Enpresa honek ez du 

mugarik, eta, joan den astean, Nafarroako Gobernuak ekoizpena bikoizteko baimena eman zion, 

horrek gizartean, ingurumenean eta elikagaien kalitatean eragiten duena aintzat hartu gabe. Orain, 

enpresak Soriara joan nahi du, 20.000 behi jartzera. Eredu europar txikiagotik makrobaserrien 

eredu amerikar eta txinatarrera igaro da.  Makrobaserria dagoen ingurunean eta Nafarroako 

gainerako tokietan haren aurkako mobilizazioa egiten hasi dira. Enpresa honek ekoizten duen 

esnea Eroskik tokiko abeltzainek ekoitzia eta jasangarria balitz bezala saltzen digu, eta nahasmena 

sortzen du.  

Beste alde batetik, oilo-haztegi intentsiboak ditugu, adibidez. Azken urteotan, pila bat egin dira 

Nafarroako enpresa baten inguruan, Agropecuaria de Navarra, AN, hain zuzen, non burujabetza 
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zeharo galdu duten ekoizleak dauden: ez dute ezer erabakitzen, prezioa ere ez dute ezartzen. 

Gainera, haiekin bat eginda izan ezean, ezin duzu oilo-haztegirik ezarri; landaren uberizazioa da, 

enpresa handien kontrola. Nafarroako Gobernuak hori babesten du, abeltzaintza estentsiboari 

trabak jartzeaz batera, hurbiltzerik izan ez dezan. Alabaina, gure ustez, alderantziz behar luke.   

Mahai-inguruarekin eman genion amaiera Foroari, pozik hizlariengatik, eztabaidengatik, 

asistentziagatik eta denok partekaturiko denbora eta giroagatik, bai eta gustura ere Lantxurdako 

kideekin batera eta Tafallako mugimendu feministarekin elkarlanean antolatu izanagatik.  

 

 

Eskerrik asko, bihotzez, parte hartu duzuen guztioi. Beste behin, gozamena izan da. Espero dugu 

laster berriro elkartzea, pentsamendu kritikoa eta sareak eraikitzen jarraitzeko, hurrengo foroan, 

2021eko udazken-neguan, ziurrenik, edo beste gune batzuetan.  


